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 ممخص الدراسة:
ىدفت الدراسة إلى تحديد درجة تضمين ميارات االقتصاد المعرفي بمنيج التربية الفنية لممرحمة المتوسطة من وجية نظر       

المسحي الوصفي.  المنيجاتبعت الدراسة و . معممي ومعممات التربية الفنية بمدينة مكة المكرمة وعبلقة ذلك ببعض المتغيرات
 ةاناالستب تمعممة. واستخدمت الدراسة االستبانة أداًة لجمع البيانات، وتكون (89و) امعممً  (161الدراسة من ) عممجت نوتكو  
ت. التحميل البيان (SPSSبرنامج الحزم اإلحصائية لمعموم االجتماعية ) ت الدراسة. واستخدمامؤشرً ( 26محاور و) ةخمسمن 
في  بمنيج التربية الفنية لممرحمة المتوسطة كانت متوسطة يميارات االقتصاد المعرف ضمينأن درجة ت نتائج الدراسةأظيرت و 

بداعي، العمل الجماعي، التفكير اإل ميارات جاء ترتيبيا كالتالي:و  ؛فراد مجتمع الدراسةأجميع محاور االستبانة من وجية نظر 
ظيرت الدراسة وجود فروق ذات داللة أكما حل المشكبلت. ميارات ومات، عمتكنولوجيا المنتاج االقتصادي، النمو المعرفي، اإل

 ،متغير المؤىلى لإتعزى  ميارات التفكير اإلبداعي ومحور ميارات حل المشكبلتلمحور ستجابات أفراد الدراسة بين ا حصائيةإ
لصالح سنوات وذلك  ،سنوات الخبرةى لإتعزى  االقتصادي؛ ومحور النمو المعرفي وميارات اإلنتاج لصالح مؤىل الدكتوراهوذلك 
لصالح معممات  ، وذلكمتغير الجنسى لإتعزى جميع المحاور ل إحصائيةذات داللة  افروقً أن ىناك ؛ و سنة 62أكثر من  الخبرة

متغير ى لإ ىكما أظيرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لدى استجابات أفراد الدراسة تعز  التربية الفنية.
منيج التربية الفنية بوأوصت الدراسة بأىمية االستفادة من قائمة ميارات االقتصاد المعرفي المقترحة وتضمينيا  التخصص.

تضمين ميارات االقتصاد  عمى التربية الفنية معممي ومعممات قدرة ة تسيم في تنميةيتوفير برامج تدريبلممرحمة المتوسطة؛ و 
 وأنشطتو. بالمنيجالمعرفي 

 
  .ميارات االقتصاد المعرفي، منيج التربية الفنية، قتصاد المعرفي:  االالكممات المفتاحية
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Abstract 
      This study aimed to determine the degree of embedding knowledge economy skills 
in middle school art education curriculum from the perspective of art education teachers 
in Mecca City.  The study used a descriptive analytical method. Population of the study 
consisted of (161) Male and (89) Female of art education teachers in Mecca city’s 
public schools. The Statistical Package for Social Sciences (SPSS) was used to 
examine the study’s questions and hypotheses. Results of the study revealed that the 
degree of dvailability of knowledge economy skills included in the middle school art 
education curriculum were at a medium scale in all axes, as following: creative thinking 
skills, teamwork, knowledge growth, economic production, information technology, 
problem-solving skills. In addition, the study found statistically significant differences 
among art education teachers’ perspective of creative thinking skills axis, and problem-
solving skills axis related to the qualification variable in favor of the PhD qualification; 
and the cognitive development axis and economic production axis attributed to the years 
of experience in the favor of more than 20 years of experience; and all axes are related 
to gender variable in favor of art education teachers. The study also showed that there 
were no statistically significant differences in the responses of the study subjects due to 
the specialization variable. Several recommendations are presented such as including 
the knowledge economy skills proposed in this study in the middle school’s art 
education curriculum. also, providing training programs that contribute to develop art 
education teachers’ ability to include knowledge economy skills in the curriculum and 
activities. 
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 مقدمة:ال

لمواكبة متطمبات  المتقدمة دولبيا ال ىعن  ت  الظواىر العالمية التي  منصبح االىتمام باالقتصاد القائم عمى المعرفة أ     
، واالنفجار المعرفي، ودعم ثقافة مجاالت تكنولوجيا المعمومات واالتصال وكان لتطور .التحوالت االقتصادية واالجتماعية

عمى  اقتصاد المعرفة يقومو  .(Knowledge Economy) يقتصاد المعرفاالمفيوم كبر في ظيور األالدور  بداع واإلنتاجإلا
 المجتمعجميع مجاالت ستفادة منيا كعنصر استثماري اقتصادي يسيم في تنمية االو وتوليدىا  واستخداميا جمع المعرفة

(Fragidis, Paschaloudis and Tsourela, 2008) .المؤسسات وجدت  ؛الناقل والمطور لممعرفةالمنتج و  وكون الفرد ىو
المتعمم ن مك  ي  تعميم ىدافيا واستراتيجياتيا ومناىجيا لتوفير ألنظر في ى الإنفسيا أمام تحديات وتحوالت تربوية تدفعيا  التعميمية

 والمساىمة في التنمية االقتصادية بكفاءة عالية. ،سوق العملل ي ؤى مو، و الميارات الحياتيةمن 
إذ  ؛عمى المعرفة( لمتوجو نحو االقتصاد القائم 6202-6202ت المممكة العربية السعودية خطة التنمية التاسعة )وقد تبن       
ة أن التعميم ىو المنظومة الرئيسة لتنمية ميارات االقتصاد المعرفي لدى األجيال من خبلل تمكين نقل ط  ركائز الخ   ىحدإ تكان

إلى اعتماد برامج  التعميم وزارةسعت  وقد(. 20، ص2018المعرفة وتراكميا وتوليدىا واستثمارىا )وزارة االقتصاد والتخطيط،
فقد تم اعتماد عدد من  ؛وطنيات التحول البىدافيا المتوائمة مع مستجدات العصر ومتطمأا لرؤية التعميم و المناىج تحقيقً تطوير 

تطوير  تراتيجيةواس استراتيجية المعرفة وتطويرىا،بتكار، و بداع ودعم االوىبة واإلمة اليومنيا: استراتيج ،الخطط واالستراتيجيات
ات والبرامج ر دمن المبا ات وزارة التعميم عددً تبن  طار وتقنية المعمومات. وفي ىذا اإلوالخطة الوطنية لبلتصاالت  التعميم العالي،

ات لمنص  اكترونية الممثمة في برنامج نور، وبرنامج سفير، و لمبلت اإلاوالتع كترونيلإلتحول االك ؛عم االقتصاد المعرفيدالتي ت
)وزارة  مة لجميع الجيات المستفيدةكفاءة وفاعمية الخدمات المعرفية المقد   بيدف رفع ؛واالفتراضيةكترونية لمية اإليالتعم

 (. 00، ص 6202التعميم،
حيث  ،أن تتواكب المناىج مع تمك التحوالتون ختص  م  لا يرىإذ  ؛بمعزل عن تمك التحوالت مناىج التربية الفنيةولم تكن      

مد منيج التربية واعت   ن مشروع التطوير الشامل لممناىج.م  ض   (6222) منيج التربية الفنية في عامقامت وزارة التعميم بتطوير 
يعتمد عمى أربعة محاور أساسية: إذ  ؛(Discipline-Based Art Education) االتجاه التنظيمي المعرفي قف  الفنية الجديد و  

ظيف االقتصاد المعرفي، و القائمة عمى ت مجاالتالنتاج الفني أحد اإل د  ع  ي  و  الفني. نتاجإالنقد الفني، عمم الجمال، تاريخ الفن، 
؛ مما فنيالنتاج المعرفة واإلالتكامل بين و ق التوازن يقبيدف تح ؛الفن الرقمي ت في مقرراتالمعموما تطبيقات تكنولوجيا تفعيلو 

)وزارة التعميم،  التي تيدف إلى التطوير المعموماتي والمعرفي لبلقتصاد الوطني (6202)يتفق مع تحقيق رؤية المممكة 
فكار إلى منتجات فنية ذات سمة جمالية تحويل األمن القدرة عمى  فردال كينتمفي  دور كبيرمناىج التربية الفنية لو  .(6202

جيزة أكما تيدف إلى تنمية ميارات المتعمم عمى استخدام  ،افية واالقتصادية المحمية والعالميةقونفعية تسيم في التنمية الث
 .عالية فية ومينيةر  ح  ب عملوالاالقتصاد المعرفي  مياراتمنة الكتساب آدوات متطورة و أو 

العمل يجابية نحو إا، وتكوين اتجاىات يًّ عمم معرفيًّا وميار تعداد المنتقالية إلىم المراحل االأمن  ةمرحمة المتوسطال د  ع  وت       
اكتشاف ميول المتعممين واستعداداتيم نحو العمل اليدوي  أىميةعمى  وزارة التعميم لمقرر التربية الفنية ىدافأت دكأفقد  ؛الميني

تبصير المتعمم ببيئتو الطبيعية والصناعية ، و البحث والرغبة في االبتكار وحل المشكبلت مياراتتنمية ، و وتوجيييا لما يناسبيا
 .(6202)وزارة التعميم،  واستغبلليا وتطويرىاالمحيطة بو 
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 مشكمة الدراسة:
العقول البشرية المبدعة في خصبة لمناىج التربية الفنية الستثمار  اأوجد مجتمع المعرفة واالقتصاد القائم عمييا أرضً       

الفرد من القدرة  نمك  ت   ميارات االقتصاد المعرفيف ؛التنمية االجتماعية واالقتصادية بما يسيم فيوالنفعي  يجمالاإلنتاج الفني ال
مرتكزات منيج التربية أحد من ف ؛بداعية جديدةإجات و منتأنتاج معارف ثم استخداميا إل ،تحميميا وتصنيفياو  عمى جمع المعرفة

ودعم  6202المممكة  رؤيةلوزارة التعميم  يرغم تبن  و  .نتاج االقتصادي الوطنيسيام في اإلالفنية تنمية قدرة المتعمم عمى اإل
الباحثة الحظت  نفإ وتوافق أىداف منيج المرحمة المتوسطة مع ىذه الرؤية، في المناىج، االقتصاد المعرفيتضمين ميارات 

إلى تفعيل تطبيقات  تفتقر ياتوأنشط التربية الفنية مناىج ومراجعة كتب المرحمة المتوسطة أن  ، انيةدشرافية الميثناء الزيارات اإلأ
قدرة المتعمم عمى بناء مشروع فني ي نم  الموضوعات التي ت   قمةتت سم ب، و وتكنولوجيات المعمومات واالتصال الفن الرقمي
ا مع توجيات وتوافقً  ا.ا ونفعيًّ جماليًّ  توظيفياو وسبل استغبلليا  االقتصاديةالمتعمم من المفاىيم المعرفية أنيا ال ت مك ن ، و استثماري

وضحى،  ؛6202)العنزي واألحمدي،  من الدراسات مجموعةقامت  ؛التحول الوطني ودعم اقتصاد المعرفة وزارة التعميم نحو
وقد أكد جرج  ،تضمين ميارات االقتصاد المعرفي بالمناىج في مجاالت مختمفة بالوقوف عمى واقع ،(6202، ىبايحي ؛6202
ة دعمى المؤسسات التعميمية إعا أن   (Mellissa, 2015, p. 101)ماليسا و  ( Craig &Gunn, 2010, P. 16وجون )

 الدراسات تمك أكدتكما  ،مبات التنمية وحاجة المجتمعق مخرجات المقررات الدراسية بمتطاسة مدى اتسار دو  النظر في مناىجيا
لمتعرف عمى ت الدراسة الحالية ءجا وفي ضوء ذلك. كسابيا لممتعمما  و  ،مناىجأىمية توافر ميارات االقتصاد المعرفي في العمى 
وذلك من  ،ومدى توافقو مع تمك التوجيات ،المتوسطة مرحمةلممنيج التربية الفنية في ميارات االقتصاد المعرفي  ضميندرجة ت

 رئيس التالي:لالسؤال ا نخبلل اإلجابة ع
من وجية نظر معممي ومعممات  المتوسطةمرحمة ميارات االقتصاد المعرفي بمنيج التربية الفنية لم ضمينت درجةما       

 سئمة التالية:ويتفرع منو األ التربية الفنية بمدينة مكة المكرمة؟
 ؟مرحمة المتوسطةاالقتصاد المعرفي البلزم توافرىا بمنيج التربية الفنية لم تميارا ما .1
معممات عممي و من وجية نظر م ةمتوسطاللممرحمة  التربية الفنية منيجبميارات االقتصاد المعرفي  ضمينتدرجة ما  .2

 التربية الفنية؟
بين متوسط استجابات مجتمع الدراسة حول  (α ≤ 0.05) ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة .3

درجة تضمين ميارات االقتصاد المعرفي بمنيج التربية الفنية لممرحمة المتوسطة تعزى إلى متغيرات )المؤىل العممي، 
 الخبرة، الفئة االجتماعية )الجنس(، التخصص(؟سنوات 

  أىداف الدراسة:
 ىدفت الدراسة إلى:     

 .ممرحمة المتوسطةل التربية الفنية يجمنتضمينيا في زم بلميارات االقتصاد المعرفي ال دتحدي .1
 وجية نظرمن  ممرحمة المتوسطةل التربية الفنية منيجفي ميارات االقتصاد المعرفي  ضمينتدرجة الكشف عن  .2

 .ة مكة المكرمةنبمدي المعمماتو  نمعمميال
 أىمية الدراسة: 

ة في تنمية ميارات االقتصاد يط الضوء عمى دور مناىج التربية الفنسم  من الدراسات التي ت  الدراسة الحالية  د  ع  ت   .1
 .ودعم التحول الوطني (6202)بالتوافق مع رؤية المممكة  دى المتعممالمعرفي ل
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 الدراسة الحالية يمكن لوزارة التعميم تضمين ميارات االقتصاد المعرفي بمناىج التربية الفنية. في ضوء نتائج .2
تحديد في االستفادة منيا تطوير المناىج تسيم الدراسة في تحديد المعارف والميارات التي يمكن لمقائمين عمى برامج  .1

  .التطوير احتياجات التدريب وبرامج
 حدود الدراسة:

من  ةالمتوسط ممرحمةمنيج التربية الفنية لفي ميارات االقتصاد المعرفي  درجة توافرقياس اقتصرت ىذه الدراسة عمى      
 .ىـ0222األول لعام  يكرمة لمفصل الدراسة مكة المنمعممات التربية الفنية بمديمعممي و وجية نظر 

  مصطمحات الدراسة:
 :(Knowledge Economy Skills) ميارات االقتصاد المعرفي .1

مة يعظم من القالمعرفة الجزء األ وق فيحق  االقتصاد الذي ت  : "بأنو ( االقتصاد المعرفي02، ص6200سرج )ف األعر        
 :نياأا بجرائيًّ إعرفي معرف ميارات االقتصاد الت  و  ".نتاجيةا في العممية اإلا أساسيًّ ل مكونً شك  ت  أن  المعرفة  ذلك: معنىو  .المضافة

فكاره أاالستفادة من من  ينمتعممال تمكين وتيدف إلى ،في منيج التربية الفنيةتوافرىا  البلزمالمعارف والعمميات واالتجاىات 
تشما ميارات االقتصاد و  .نفسو متعممالعمى عمى المجتمع و تطبيقيا واستثمارىا وتطويرىا بما يعود بالنفع المعارف و التعامل مع و 

التفكير اإلبداعي، العمل ميارات حل المشكبلت، ميارات المعرفي، النمو  :خمس مجاالت ىي الدراسةفي ىذه المعرفي 
 قتصادي.نتاج االالجماعي، اإل

 :لمدراسة طار النظرياإل
خصائص االقتصاد المعرفي، أىمية  ،ومياراتو ،يوم االقتصاد المعرفيفم اإلطار النظري أربعة محاور ىي: يتناول      

 .االقتصاد المعرفي، متطالبات تضمين اقتصاد المعرفة في المناىج التعميمية
 :ومياراتو : االقتصاد المعرفيأواًل 

نترنت، منيا: اقتصاد المعمومات، واقتصاد اإل ،يقتصاد المعرفاالمصطمح مداللة عمى لة د  دبيات مسميات ع  تناولت األ     
(. 6222 والغزاوي، الياشمياالقتصاد المعرفي )ب عرفتناسيمت في اتساع مأ وجميعيا ؛وغيرىا.. الرقمي واإللكتروني واالقتصاد

المستخدمة في إنتاج عمميات وال الماديةتكاليف الإلى ستخدم لئلشارة ي  ( أن مفيوم اقتصاد المعرفة 2، ص6222فاروق ) نبي  و 
ن أجميع المعارف والمعمومات واالستشارات الفكرية التي يمكن إلى مفيوم االقتصاد القائم عمى المعرفة يشير  في حينالمعرفة؛ 

جميع مجاالت الحياة االقتصادية واالجتماعية الذي يسيم في تنمية رأس المال الفكري ك لفرديعتمد عمى او  .استثمر اقتصاديًّ ت  
وتستخدم المعرفة من أجل التنمية االقتصادية واالجتماعية، وتوظيف تكنولوجيا   .(20، ص 6206عميان، ) والثقافية

 كل   ت دراسةوأكد(. 6202وتعزيز القدرة التنافسية واالقتصادية )تقرير االقتصاد المعرفي العربي،  ،لزيادة اإلنتاجية ؛المعمومات
والتطور، ساسي لمتنمية ل المصدر األمث  المعرفي ي  ( أن االقتصاد Gonzales, Jones &Ruiz,2014من جونزاليس ورويز )

 فكار الجديدة والتعمم المستمر. درة عمى طرح األقكساب الفرد الإفي التعميم يسيم في  مياراتو أن تضمين اكم
القوى البشرية ن برامج ومناىج التعميم، وتأىيل م  عتمد عمى المؤسسات التعميمية في تأسيس مفاىيم االقتصاد المعرفي ض  وي       

 ىو االقتصاد المعرفين أجمال ما سبق في إيمكن و  بداعي وتوليد المعارف المتجددة واألصيمة.القادرة عمى اإلنتاج اإل
نتاجيا ا  ميارات توليدىا و المعرفة و  المتعمم كسابإ من خبلل ،لمجاالت التربية الفنية ةيممعرفة التخصصل االستثمار األمثل

  .لممجتمع التنمية المستدامة قدرتو الذاتية عمى التعمم مدى الحياة والمساىمة فيي م  نمما ي   ؛ستثمارىاانشرىا و و 



6 

 

وتسيم ميارات االقتصاد المعرفي في تمكين الفرد من التوافق مع التطورات االقتصادية والتكنولوجية واالستفادة منيا في     
 Houghton & Sheehan, 2000, Pمن ىاثوتون وشيين ) حدد كل  قد . و عند الخروج لسوق العمل توظيف قدراتو المعرفية

يارات ( مCebold, 20017, P. 82كيبولد )و ، (0، ص6220(، والبنا وجبلل )Pont, 2001, 106(، وبونت )21
 االقتصاد المعرفي بأنيا:

 المشكبلت واستخداميا في المواقف الحياتية. التمكن من ميارات حل   .1
 أو الحالية في مواقف جديدة.توظيف المعرفة القديمة  .2
 امتبلك ميارات التفكير الناقد واإلبداعي. .3
 القدرة عمى قيادة الفريق والعمل الجماعي. .4
 تفعيل ميارات التواصل مع اآلخرين. .5
 امتبلك ميارات استخدام تكنولوجيا المعمومات. .6
مية األساسية الكتساب سموك التعمم. فقد أشار ن القدرات التعميميارات االقتصاد المعرفي تتضم   وأكدت بعض األدبيات أن       
( إلى أن ميارات االقتصاد المعرفي الواجب 22-20، ص 6222(، والياشمي والعزاوي )02، ص6222من العمري ) كل  

 ما يمي: نتتضم   توافرىا في المناىج التعميمية
 الحسابية، واستخدام الحاسب اآللي.ميارات القراءة، والكتابة، والعمميات ك ؛ساسية لمتعممالميارات األ .1
 خرين.والحوار والمناقشة، والتواصل مع اآل ،ميارات التعبيرك ؛ميارات االتصال .2
 ن المجموعة.م  ميارات العمل ض  ك ؛ميارات العمل الجماعي .3
 رات.االمشكبلت، واتخاذ القر  حل  و ميارات التحميل، ك ؛رميارات التفك .4
 ظيميا وعرضيا.نالمعمومات وتحميميا وتصنيفيا وتميارات جمع ك ؛ميارات جمع المعمومات .5
 ل المسؤولية، واالبتكار.وتحم   ،ميارات االستقبلليةك ؛الميارات السموكية .6
الواجب تضمينيا  ميارات االقتصاد المعرفي )6202) العنزيو حمدي ( ودراسة األ6202دراسة رمضان )من  كل   توحدد    

 فيما يمي: في الكتب المدرسية
 بمجال التخصص وما يربطو بالمفاىيم القائمة عمى اقتصاد المعرفة. المعرفة .1
 ميارات تطبيق تكنولوجيا المعمومات واالتصال. .2
 النمو العقمي. .3
  .ميارات التعامل بفعالية .4
 ميارات التعاون والعمل الجماعي. .5
 .ميارات التفكير الناقد .6
 المشكبلت واتخاذ القرار.  حل   .7
تضمينيا في منيج التربية الفنية لممرحمة  زمبلال المعرفي الدراسة الحالية ميارات االقتصادجمل ت   ؛وفي ضوء ما سبق    

 فيما يمي: المتوسطة
المرتبطة بمفاىيم تجاىات المعارف والميارات واالمنيج التربية الفنية ل دة العمميةماال نتتضم  أن يجب  النمو المعرفي: .1

ي أنشطة نم  يجب أن ت   كما ،المترتبة عميوالمعاصرة  االقتصاد المعرفي والتحوالت المحمية والعالمية ومصطمحات
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قدرة المتعمم عمى التعمم الذاتي واكتساب ميارات الحياة والقدرة عمى إدارة المعرفة  تدريسو استراتيجياتو  المنيج
 .مجاالت التربية الفنيةدراسة وتوليدىا واستثمارىا من خبلل 

وذلك  ؛اإلبداعي عمى وجو الخصوصوالتفكير  ،أحد أىداف التربية الفنية تنمية ميارات التفكير :التفكير اإلبداعي .2
فكار أنتاج إنشطتو في تنمية قدرة المتعمم عمى أنية و فن يسيم منيج التربية الأويجب عة المجال. يالرتباطو بطب
ثمارىا. كما يجب تنمية مياراتو عمى التحميل والنقد واستخدام المعارف في مواقف تعميمية تصيمة يمكن اسأومنتجات 

 وحياتية جديدة. 
ولذلك  ؛يجاد الحمول لممشكبلت الجمالية والنفعيةعمى إ الفنية تقوم واإلنتاجية اإلبداعيةإن العممية  حل المشكالت: .3

جمع التعميمية والتدريبية التي تسيم في تنمية قدرة المتعمم عمى  وأنشطتو المواقف  يجب أن يتضمن منيج التربية الفنية 
يجاد إكساب المتعمم القدرة عمى إكما يجب  ي.مسموب عمحقق من صحتيا بأتالثم وتصنيفيا،  ياالمعمومات وتحميم

  حمول مناسبة وأصيمة لممشكبلت الفنية.
م ن و  ،التعميم تنمية شخصية المتعمم القادر عمى التكامل والتضامن مع فريق العمل أىدافن من إ العمل الجماعي: .4

مجموعات األكبر لبناء نيضة الوطن. فيجب أن تتضمن أنشطة المنيج المشاريع الاالنخراط في ث م  االندماج و 
ى لإخر، واالعتزاز باالنتماء ل اآلالتكامل وتقب  و ل األدوار والمسؤوليات، تباد   عمىلمتعمم ي قدرة انم  ت  الجماعية التي 

 لمجموعة.ا
والمعارض والمتاحف ، ب تفعيل الفصول الذكية وبيئات التعمم المدمجةوذلك يتطم   االتصال:تكنولوجيا المعمومات و  .5

أدوات ) كما يجب أن يسيم المنيج في تنمية ميارات المتعمم عمى استخدام برامج الفن الرقمي .واالفتراضية لكترونيةاإل
 . (التواصل والبحث التكنولوجية

ا أم نفعيًّ  مأ اجماليًّ  اكان منتجً أسواء  ،فالمنتج الفني ؛أسس مقرر التربية الفنيةحد أنتاج اإل د  ع  ي   :االقتصادينتاج اإل  .6
ي محتوى منيج التربية الفنية نم  ولذلك يجب أن ي   ؛ىو مخرج استيبلكي اقتصادي يستفيد منو الفرد والمجتمع ،ييماكم

 االقتصادي اإلنتاجكما يجب تعزيز مجاالت  ،نتاج والتسويقوأنشطتو قدرة المتعمم عمى اكتساب ميارات التصميم واإل
 . المرتبط بمجاالت التربية الفنية القائم عمى المعرفة

  أىمية االقتصاد المعرفي:ا: ثانيً 
، 6200) ةناعفو و (، 62، ص 6222من خمف ) كل  د حد  يرتبط اقتصاد المعرفة بجميع مجاالت حياتنا المعاصرة، وقد      
 فيما يمي: القتصاد المعرفيا أىمية (02، ص6202الصانع )و  ،(00ص

 تو.إنتاجيرفع  م ن ث م  و  ،الفردأداء  التقنية المتقدمة لبلقتصاد المعرفي في تحسين ساليباستخدام الوسائل واأل .1
 ساسية لتنمية الثروة البشرية واالقتصادية.ركيزة األالية لبلقتصاد المعرفي مالمعرفة العم د  ع  ت   .2
يجاد فرص عمل جديدة قائمة عمى استخدام ا  استثمار العقول وتكوين رأس مال معرفي في توليد و يسيم  .3 نتاج المعرفة وا 

 تقنيات متقدمة.
 . مستفيدينبداع وفق احتياجات العجمة التطوير واإل دعم .4
 والمرتبطة بالتنمية المستدامة. يةالمعرفي نواتج التعمم الجوىر  ديحقق االقتصا .5
 اتخاذ القرار.و المشكبلت،  حل  و التفكير، ككساب المتعمم الميارات الحياتية: إيسيم في  .6
 .في الحياة العممية والمياريةتفعيل ميارات التعمم بالعمل واالستفادة من الخبرة المعرفية  .7
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 نتاجيا وتوليدىا.ا  نشر المعرفة و  .8
 واسعة لممستيمك.ر فرص كبيرة وخيارات يوفت .9

 توفير فرص عمل متنوعة تعتمد عمى التقنية. .11
ودولة  ،مريكيةكالواليات المتحدة األ ؛جمالي لبعض الدولالمحمي اإل اإلنتاجاالقتصاد المعرفي في زيادة  مسيي .11

  .مارات العربيةاإل
ة طالميارات البلزمة لممين المرتبا، وتحديد ىميتيا اقتصاديًّ أة المنتجات ومدى عيؤثر االقتصاد المعرفي في طبي .12

 بمجاالت اقتصاد المعرفة.
 االقتصاد المعرفي:خصائص : اثالثً 
من الشمري  كل  يا م  جم  أ   صبح اقتصاد المعرفة ذا سمات  أف ؛االقتصاد فير االنفجار المعرفي وتكنولوجيا المعمومات أث      

 ما يمي:في (Cebold, 20017, P. 51) كيبولدو ، (62-62، ص 6200(، والقيسي )02، ص6222والميثي )
 الموارد البشرية رأس مال االقتصاد المعرفي.في ستثمار اال د  ع  ي   .1
ع وذلك لما يتمت   ؛ووفق جميع المتغيرات االجتماعية واالقتصادية ،ف االقتصاد المعرفي في جميع المجاالتوظ  ي   .2

 .والمستجدات الحياتيةبو من مرونة فائقة وقدرة عمى التطويع والتكيف مع المتغيرات 
إذ يمتمك اقتصاد  ؛بداعلتوليد معارف جديدة ومجاالت مختمفة لبلبتكار واإل اق مخرجات اقتصاد المعرفة فرصً حق  ت   .3

 .األخرى د والتكامل مع االقتصاداتالتجد   المعرفة القدرة عمى
 بحاث المقننة.واألر بيئات التدريب والتأىيل المعرفي والمياري والمعتمدة عمى الدراسات يتوف .4
 .وتنوعيا لمجاالت االقتصاد المعرفيالقيمة المضافة  يجادإد مجاالت تعد   .5
 متوافق مع أدوات التعمم والتعميم الراىنة.التحول الرقمي لو  موماتالتوظيف الفعال لتكنولوجيا المع .6
 مما سمح بالتنافس والتواصل المفتوح والجماعي. ؛وجود حدود جغرافية القتصاد المعرفة معد .7
 ل النشاط االقتصادي من إنتاج وصناعة السمع إلى إنتاج وصناعة الخدمات المعرفية.تحو   .8
فرد  ي  ا متوفرة ومتجددة، ويمكن ألفالمعرفة دائمً  ؛ضب باالستيبلكنن اقتصاد المعرفة من المجاالت التي ال تإ .9

 .ةميار الامتمك  االمعرفة إذو مجموعة االستثمار في أ
 : متطمبات تضمين اقتصاد المعرفة في المناىج التعميمية:ارابعً 
في التنمية المستدامة لممجتمع. إذ أكد  سياملئل ؛القتصاد المعرفي في العقول البشرية وما تنتجوامن التعميم و  يستثمر كل     

 ؛االقتصاد المعرفيو العبلقة تبادلية وتكاممية بين التعميم أن  (Gonzales, Jones & Ruiz, 2014جونزاليس وجونز وروبز )
  التحوالت االقتصادية واالجتماعية. لمتكيف معفراد المعارف والميارات واالتجاىات كساب األنظمة التعميم إلأعمى  تمديع إذ

 ،والشمولية لجميع جوانب حياة المتعمم( أن المنيج المتضمن القتصاد المعرفة يتسم بالتكامل 02، ص6200كما أكد القيسي )
ق التوزان بين الجوانب النظرية والتطبيقية لممعارف، ويجعل عمميات التعمم تتمحور حول الطالب. وتسيم ميارات حق  وأنو ي  

االقتصاد المعرفي في تنمية قدرة المتعمم عمى التكيف واالندماج في سوق العمل والتوافق مع التحوالت التي تطرأ عمى محيطو 
 المحمي والعالمي. 

( متطمبات تضمين اقتصاد المعرفة في التعميم فيما 6222الصاوي )، و (Debnath, 2014ديبنث )من  د كل  حد  قد و       
 يمي:
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 نشطتيا.ألممناىج و  التحول الكبير الستخدام تكنولوجيا المعمومات والتحول الرقمي .1
 دارية في نظام التعميم.ويات اإلتاإلدارة اإللكترونية عمى جميع المساعتماد  .2
 تفعيل بيئات التعميم والتعمم اإللكتروني واالفتراضي.  .3
 أن التعمم عممية مستمرة مدى الحياة. .4
 التكنولوجي. رضعف التركيز عمى البحث العممي التطبيقي المرتبط بالتطو  .5
اقتصاد ىداف لمتحول نحو من األ ا( عددً 6202-6202ممكة العربية السعودية )مالتاسعة لم ة التنميةط  وقد وضعت خ      
 ما يمي:ت ن  تضم   ،ةالمعرف
 تعزيز جيود المممكة في نقل المعرفة وتوطينيا في جميع مجاالت الحياة االقتصادية واالجتماعية. .1
 نشطتيا الخدمية.أنتاجية المعرفة االقتصادية لدى المؤسسات المختمفة و إرفع  .2
 دارة المعرفة.ية إلر ادالتنظيمية واإلمومات واالتصاالت، والبيئة عتوفير البنية التحتية لتقنية الم .3
ف ربط التعميم بالتنمية، والتعمم دبي ؛بعد الجامعي ابالتعميم م بمرحمة الطفولة، وانتياءً  ًءابد ،مراجعة وتطوير المناىج .4

 مدى الحياة.
لتحقيق أىداف رؤية ا صبح مطمبً أتضمين ميارات االقتصاد المعرفي بمناىج التربية الفنية فإن  ؛وفي ضوء ما سبق     
 ؛الفني القائم عمى اقتصاد المعرفة اإلنتاجوذلك من خبلل تعزيز  ،ن جودة الحياةلدعم مسيرة التنمية وتحس   (6202)ة مكالمم

فمجال التربية المنتجات الفنية الرمزية واالستيبلكية. غيرىا من و  بعاد،الطباعة ثبلثية األو  كالتصميم الرقمي، وفن الجرافيك،
نتاج ثم توظيف الخامات والوسائل التقنية إل ،تعميمية متنوعة لدراسة البيئة المحمية واحتياجاتيا متعددة وبيئات   االفنية يوفر فرصً 

سب كت   القائمة عمى االقتصاد المعرفي العمميات التعميمية واإلنتاجية . إنفني اقتصادي قائم عمى استثمار عقول المتعممين
 .، وتوظيف تكنولوجيا المعموماتالمشكبلت، والعمل بروح الفريق حل  ميارات بداعي، و التفكير اإلعمم ميارات تالم

 الدراسات السابقة:
( إلى التعرف عمى درجة توفر ميارات االقتصاد المعرفي لدى طبلب كمية العموم 6202ىدفت دراسة رمضان )     

وعبلقتيا ببعض  ،وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس والطبلباالجتماعية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمية من 
ا من ( عضوً 22نت العينة العشوائية من )الدراسة. وتكو   أىدافالمتغيرات. واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي المسحي لتحقيق 

 ةعمى ست( فقرة موزعة 06)ت ن  تضم   مت الدراسة أداة االستبانة لجمع البيانات،دا. واستخ( طالبً 299عضاء ىيئة التدريس، و)أ
ات لمعين "ت"كرونباخ(، واختبار ا مقياس االتساق الداخمي )ألفصائية التالية: حاإل ساليباألمت الدراسة واستخد محاور.
توفر ميارات االقتصاد المعرفي لدى الطبلب  :. وأظيرت نتائج الدراسةفيويواختبار تحميل التباين األحادي، واختبار ش ،المستقمة

كانت بدرجة كبيرة من وجية نظر  في حينعضاء ىيئة التدريس، أبدرجة متوسطة لجميع محاور الدراسة من وجية نظر 
ولى والثانية من وجية نظر بفعالية في المرتبتين األت ميارات التعاون والعمل الجماعي وميارات التعامبل االطبلب. وجاء محور  
ا لمتغيري فراد الدراسة تبعً أبين متوسط استجابات  إحصائيةسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة أعينة الدراسة. كما 

كثر؛ أو ألخمس سنوات  من ذوي الخبرةستاذ ستاذ المشارك واألعضاء ىيئة التدريس لصالح األة ألر الدرجة الوظيفية والخب
 المستوى الدراسي لمطبلب لصالح طبلب الدراسات العميا.  ومتغير
( إلى التعرف عمى مدى توظيف االقتصاد المعرفي في مناىج التربية الرياضية 6202ىدفت دراسة الحايك وأمين )     

نت عينة الدراسة من فراد الدراسة ببعض المتغيرات. وتكو  أوعبلقة استجابة  الفمسطينية من وجية نظر المشرفين والمعممين،
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ولغرض  .سون التربية الرياضية لمرحمة التعميم األساسي في فمسطيندر  ن ي  م  ا ومعممة م  ( معممً 0222ا ومشرفة و)( مشرفً 02)
مجاالت. وأظيرت  (2)( فقرة موزعة عمى 22نت من )تحقيق أىداف الدراسة قام الباحثان باستخدام استبانة لجمع البيانات تكو  

أن مدى توظيف االقتصاد المعرفي في مناىج التربية الرياضية الفمسطينية من وجية نظر المشرفين والمعممين  :سةنتائج الدرا
ذات داللة إحصائية لمدى توظيف االقتصاد  وجود فروق كما أظيرت عدم .جاء بمستوى متوسط عمى جميع مجاالت الدراسة

ا تبعً  إحصائيةالجنس، ووجود فروق ذات داللة  ا لمتغيرالدراسة تبعً  المعرفي في مناىج التربية الرياضية من وجية نظر عينة
 ين.ملمتغير الوظيفة لصالح المعم

إلى إعداد قائمة بمجاالت اقتصاد المعرفة، وتحديد درجة تضمينيا في كتاب التربية  دراسة ىدفت (2015الباسم ) وأجرى     
اإلسبلمية المطورة لمصفوف العميا من المرحمة االبتدائية وفق آراء معممات ومشرفات التربية اإلسبلمية بمدينة مكة المكرمة. 

نت عينة الدراسة من لتطوير الكتب عينة الدراسة. وتكو  ر مقترح كما ىدفت الدراسة إلى تحميل محتوى تمك الكتب، وبناء تصو  
( مشرفة تم اختيارىن بطريقة عشوائية. استخدمت الدراسة المنيج الوصفي، وأداتي االستبانة وتحميل 02( معممة و)220)

معامل  -باخ، معامل بروسوننو إلحصائية التالية: معدل ألفا كر المحتوى لجمع البيانات. واستخدمت الدراسة األساليب ا
لتحميل البيات. وأظيرت النتائج أن تضمين متطمبات اقتصاد المعرفة كان بدرجة عالية  لمعينة المستقمة "ت"ىولستي، اختبار 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات  وأنو .في كتب التربية اإلسبلمية المطورة من وجية نظر عينة الدراسة
 ا لمتغير المؤىل العممي وسنوات الخبرة والدورات التدريبة. وأظيرت نتائج تحميل المحتوى أن أعمىنة الدراسة وفقً استجابات عي

 وأقميا المجال التكنولوجي. ،ىو مجال النمو المعرفي المجاالت تضميًنا
المعممين في ضوء ( إلى تحديد دور Sabbah, Naserm & Awajneh, 2016) نسير، وأحمد، صباه ىدفت دراسةو      

 فرادأ، وعبلقة استجابات بفمسطين (UNBWA) ةن بتعميم رام اهلل والنرو ياالقتصاد المعرفي من وجية نظر المشرفين التربوي
 تن  ومشرفة. وتضم   ا( مشرفً 22نت عينة الدراسة من )استخدمت الدراسة المنيج الوصفي وتكو   .ببعض المتغيرات عينة الدراسة

كرونباخ(، ا ئية التالية: مقياس االتساق الداخمي )ألفاحصاإل ساليبواستخدمت الدراسة األ مقابمة.الو  ،ةستباناالدوات الدراسة أ
دور الدراسة أن  ةاستجابات عينمن خبلل  النتائج ظيرتأو لمعينة المستقمة، واختبار تحميل التباين األحادي.  "ت"واختبار 
سنوات ى لإمتوسط استجابة العينة تعزى  بين إحصائية ال يوجد فروقنو أو  ،اكان متوسطً  في ضوء االقتصاد المعرفي المعممين

شرافية متغير الخبرة اإلى لإبين متوسط استجابات العينة تعزى  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  في حينالخبرة أو المؤىل، 
 . ةلصالح تعميم النرو 

ات الصف يإلى معرفة درجة توافر ميارات االقتصاد المعرفي في كتب رياض (6202ىدفت دراسة األحمدي والعنزي )و      
وكان مجتمع الدراسة كتب الرياضيات  .الثالث المتوسط بالمممكة العربية السعودية. واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي

وتضمنت عينة الدراسة كتاب  .ىـ0202-0202المطورة لممرحمة المتوسطة في المممكة العربية السعودية لمعام الدراسي 
ل واستخدمت الباحثة أداة تحمي بل الوزارة التربية.الرياضيات المطورة، كتاب المعمم، كتاب التمارين لمصف الثالث المتوسط من ق  

قصور  حصائي الحتساب الثابت والمتوسطات. وأظيرت نتائج الدراسة وجودالمحتوى لجمع بيانات الدراسة، وبرنامج التحميل اإل
جتماعية، واالقتصاد العالمي والمحمي. وكانت عالية في مجال االتصال في تغطية جوانب المجاالت التكنولوجية، واال وتدن  

 نمو العقمي. كما أظيرت النتائج عدم توفر ميارات االقتصاد المعرفي بكتاب التمارين مقارنةً والتقويم، والمجال المعرفي، وال
 بكتاب الطالب ودليل المعمم.  
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 ةق( إلى التعرف عمى درجة تطبيق مضامين اقتصاد المعرفة في مدارس منط6202ىدفت دراسة البطاينة ) في حين     
( 022ا و)( معممً 222الدراسة المسحية من ) نت عينةتكو  و  .نيج الوصفي والنوعيوقد تم استخدام الم .وسبل تفعيميا الباحة
أداة  كانت( مديرين. و 02( معممين و)02في حين تكونت عينة المقابمة من ) ة،عشوائي ةيقطب ار عينةتم اختي ، وقدينمدير 

في مدارس منطقة الباحة  اقتصاد المعرفةرجة تطبيق مضامين د ( فقرة. وأظيرت نتائج الدراسة أن02الدراسة استبانة شممت )
الجنس، )فراد العينة تعزى إلى متغيرات أ ا في استجاباتحصائيًّ إن عدم وجود فروق دالة وسبل تفعيميا كانت متوسطة، كما تبي  
مضامين  تطبيق داريين عمىواإلىمية تدريب المعممين أاقترحت نتائج المقابمة وقد  (.المسمى الوظيفي، المرحمة التعميمية

 في المدارس.  والتقنيات الحديثة المضامينتدعم تطبيق ىذه  المدرسية التيالمعرفة، وتوفير البيئة  اقتصاد
( إلى التعرف عمى درجة امتبلك طمبة كمية العموم التربوية في الجامعة 6202الوريكات )صعيميك و  يأبوىدفت دراسة      

المتضمنة في االقتصاد المعرفي. ومعرفة مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسط  رات التكنولوجيةااألردنية لممي
بعض المتغيرات. استخدمت الدراسة المنيج الوصفي المسحي، وتكونت عينة الدراسة من ى لإفراد العينة تعزى أاستجابات 

نت من تكو  و خدمت أداة االستبانة، است  الدراسة  فأىداولتحقيق  ( طالب وطالبة تم اختيارىم بالطريقة العشوائية الطبقية.222)
لمعينات المستقمة، واختبار  "ت"( فقرة موزعة عمى خمسة مجاالت. واستخدمت الدراسة معامل ارتباط بيرسون، واختبار 22)
لمميارات التكنولوجية جامعة األردنية الوأسفرت النتائج أن درجة امتبلك طمبة كمية العموم التربوية في فيو لممقارنات البعدية. يش

لجنس في ى الإكما أظيرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى  .كانت متوسطة المتضمنة االقتصاد المعرفي
ى لإجميع الميارات، باستثناء ميارة التفكير حيث كانت الفروق لصالح الذكور. وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى 

حيث كانت الفروق لصالح الفئة  ؛باستثناء ميارة معرفة الميارات الحاسوبية والميارات التطبيقية ارات،الميلعمر في جميع ا
مي في جميع الميارات، عدا معرفة الميارات ملمؤىل العى الإوعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى  .(60-02العمرية )

 حيث جاءت الفروق لصالح الدراسات العميا. ؛الحاسوبية وميارات البحث
مدى تضمين مجاالت االقتصاد المعرفي في محتوى كتب العموم  معرفة إلىدراسة ىدفت ( 6202العتيبي ) أجرتو      

ونت وتك .لمصفوف الثبلثة العميا من المرحمة االبتدائية في المممكة العربية السعودية. واتبعت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي
)كتاب الطالب، كراسة النشاط( بجزأييا األول والثاني  دائيةالثبلثة العميا من المرحمة االبت كتب العموم لمصفوف الدراسة منعينة 
مجاالت من مجاالت  (2)تكونت من و  ،واستخدمت الدراسة أداة تحميل المحتوى لجمع البيانات ىـ.0202-0202لعام 

وأظيرت  .كرارات والنسب المئويةلدراسة طريقة إعادة التحميل والتتخدمت ااس. ولتحميل البيانات ا( مؤشرً 02و) االقتصاد المعرفي
بمحتوى كتب العموم لمصفوف الثبلثة العميا من المرحمة االبتدائية في نة تضم  نتائج الدراسة أن مجاالت االقتصاد المعرفي م  

  يا.مجال التقني أقم  الىا و أعبل ريةوكان مجال الميارات التفكي المممكة العربية السعودية،
( إلى تحديد درجة امتبلك معممي المرحمة االبتدائية لممفاىيم والميارات في ضوء التوجيات 6202ىدفت دراسة بايحيى )و     

ة مكة المكرمة وعبلقتيا ببعض المتغيرات. استخدمت الدراسة نالقائمة عمى االقتصاد المعرفي وتوظيفيا في تدريسيم بمدي
 م بمدينة مكة المكرمة البالغبمدارس التعميم العا ائيةن مجتمع الدراسة من معممي ومعممات المرحمة االبتدتكو  و  .المنيج الوصفي

ت ن  ا ومشرفة. وتضم  ( مشرفً 02ا ومعممة، و)( معممً 222عينة الدراسة القصدية ) تنوتضم   .معمم ا ومعممة (00620عددىم )
وبطاقة مبلحظة. وأظيرت الدراسة أن درجة امتبلك عينة الدراسة لممفاىيم التدريسية في ضوء التوجيات  ،أدوات الدراسة استبانة

لصالح اإلناث،  لمتغير النوع االجتماعي إحصائيةفروق ذات داللة  وأنو توجدمتوسطة.  تكان القائمة عمى االقتصاد المعرفي
 العمل لصالح المعممين والمعممات.   ي لصالح مرحمة الماجستير فأعمى، وطبيعةموالمؤىل العم
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أداة جمع البيانات، و  ،ومنيج الدراسة ،من حيث اليدفنيا تتفق مع الدراسة الحالية أ :بقةاويبلحظ عمى الدراسات الس     
إذ تناولت الدراسة الحالية  ؛الدراسات السابقة مع بعضالدراسة الحالية  مجتمع اختمفقد حصائية المستخدمة. و اإل ساليباألو 
(، 6202حمدي والعنزي )ت الدراسات السابقة بين: كتب دراسية كدراسة األع  تنو   في حينمي ومعممات التربية الفنية، ممع

؛ ومعممين ومشرفين (6202ميك والوريكات )يصع ي(، ودراسة أب6202(؛ وطمبة كدراسة رمضان )6202) العتيبيودراسة 
، ودراسة (6202(، ودراسة البطانية )6202(، ودراسة سيير ونسير وأحمد )6202) سة الحايك وأمينكدرا تخصصات مختمفة

التي جمعت بين  اتت عنيا بعض الدراساختمف في حينداة االستبانة لجمع البيانات، أاستخدمت الدراسة الحالية وقد  . بايحيى
وقد أو بطاقة المبلحظة؛ واكتفت بعض الدراسات بأداة تحميل المحتوى.  ،استخدام االستبانة وتحميل المحتوى، أو المقابمة

 ساليبواأل بحث وأداتو،الاختيار منيج تحديد ميارات االقتصاد المعرفي، و في الدراسة الحالية من الدراسات السابقة  تاستفاد
 .لتحميل البيانات المناسبة حصائيةاإل

 منيج الدراسة:
حيث يا وطبيعية جمع البيانات؛ ىدافلمناسبتو أل ؛المقارن( -المنيج الوصفي بنوعيو )المسحي بعت الدراسة الحالية ات       
من ة المتوسط ممرحمةميارات االقتصاد المعرفي في منيج التربية الفنية ل وافرخدم المنيج الوصفي المسحي لمعرفة درجة تاست  

خدم المنيج الوصفي المقارن لمعرفة الفروق بين متوسطات بمدينة مكة المكرمة، واست   وجية نظر معممي ومعممات التربية الفنية
 التخصص(. ،استجابات عينة الدراسة عمى محاور الدراسة حسب متغيرات )المؤىل العممي، سنوات الخبرة، الجنس

 :مجتمع الدراسة
( 622البالغ عددىم )مة المتوسطة بمدينة مكة المكرمة ممرحالتربية الفنية ل ن مجتمع الدراسة من جميع معممي ومعمماتتكو      
سة خبلل الفصل الدراسي األول ا لئلحصائية الواردة من إدارة تعميم العاصمة المقد  ( معممة، وفقً 22ا و)( معممً 020بواقع ) ،افردً 

صالحة لمتحميل كانت و  ،رجاعياانات التي تم استعينة االستطبلعية بمغ عدد االستببعد استبعاد أفراد الو  ىـ.0202/0222
 %( من مجتمع الدراسة. وفيما يمي وصف لمجتمع الدراسة حسب متغيراتيا:22.2ل )مث  وت   (،620) ،اإلحصائي

 ( 1جدول )
 وصف مجتمع الدراسة حسب المتغيرات

 % العدد المتغير

 المؤىل العممي
 90.55 182 بكالوريوس
 7.46 15 ماجستير
 1.99 4 دكتوراه

 سنوات الخبرة
 29.85 60 سنوات 02أقل من 
 43.78 88 سنة 62-02من 

 26.37 53 سنة 62أكثر من 

 69.15 139 معمم تربية فنية الجنس
 30.85 62 معممة تربية فنية

 94.03 189 تربية فنية التخصص
 5.97 12 فنون تطبيقية
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 :أداة الدراسة

االقتصاد المعرفي في منيج التربية  ضمينوتم تحديد أىداف االستبانة في معرفة درجة تتمثمت أداة الدراسة في االستبانة،      
بلع عمى المجبلت ط  مكة المكرمة، وتم االبمدينة من وجية نظر معممي ومعممات التربية الفنية  ةالمتوسط ممرحمةالفنية ل

في ىذا  خبرةوالتواصل مع عدد من ذوي/ذوات ال ،التربوية والبحوث والدراسات السابقة ذات الصمة بمشكمة الدراسة الحالية
 ياعيتوز تم ( 26التربية الفنية، ثم صياغة ) المجال، وفي ضوء ذلك تم تحديد ميارات االقتصاد المعرفي البلزم توافرىا في منيج

لبلستبانة والتي وقبل تطبيق االستبانة عمى عينة الدراسة النيائية تم التأكد من الخصائص السيكومترية . ( محاور2عمى )
 تمثمت في الصدق والثبات.

 تم التأكد من صدق االستبانة بطريقتين:  صدق األداة: .1
من  رضت االستبانة في صورتيا األولية عمى عدد من المحكمين من ذوي االختصاص والخبرةع   صدق المحكمين: .1.1

المحكمين التأكد من مناسبة المؤشرات . وطمب من (0ممحق ) ،جامعة أم القرىبأعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية 
السادة . وبناًء عمى آراء ةور، وسبلمة الصياغة المغوية، والنظر في فئات استجابة االستباناووضوحيا وانتمائيا لممح
ضافة وحذف بعضيا لي  تعديل صياغة بعض المؤشرات لغويًّا المحكمين ومقترحاتيم تم صبح عدد المؤشرات في ، وا 

 توفر بيا صدق المحكمين.يأداة الدراسة  أن :( محاور. وبيذا يمكن القول2موزعة عمى ) امؤشرً ( 26االستبانة )
( 02انة عمى عينة استطبلعية من )أداة البحث من خبلل تطبيق االستبالتأكد من صدق  تم: صدق االتساق الداخمي .1.1

تم التأكد من توافر صدق االتساق الداخمي كما ( معممات. 02و) ا( معممً 62بواقع ) ،اتم اختيارىم عشوائيًّ  ا ومعممةمعممً 
( أن 6رقم )ممحق يوضح و  من خبلل معامل االرتباط بين درجة كل مؤشر مع الدرجة الكمية لممحور الذي تنتمي إليو،

مما يشير إلى االتساق الداخمي  ؛(2.20جميع قيم معامبلت االرتباط موجبة وذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
 وبالتالي صدق المقياس.

ا من توافر الصدق البنائي من خبلل معامل االرتباط بين درجة كل محور مع المحاور تم التأكد أيضً  :الصدق البنائي .1.1
موجبة وذات داللة  كانتجميع قيم معامبلت االرتباط ( أن 0رقم ) ممحق يوضحاألخرى ومع الدرجة الكمية لؤلداة، و 

 مما يشير إلى توافر الصدق البنائي لؤلداة. ؛(2.20إحصائية عند مستوى داللة )
 ستبانة:ثبات اال .2

 ، وكانت النتائج كالتالي:تحقق من ثبات االستبانةملفا كرونباخ لأت معامل مخداست   :لفا كرونباخأمعامل  .1.1
 

 (1) جدول
 الدراسةلفا كرونباخ لثبات أداة أقيم معامالت  

 لفا كرونباخأقيمة  المحور
 0..4 األول
 0..4 الثاني
 1..4 الثالث
 1..4 الرابع
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 1..4 الخامس
 0..4 السادس

 1..4 ةالدرجة الكمية لالستبان
 

 ع أداة الدراسة بثباتلفا كرونباخ لمثبات مرتفعة وتشير إلى تمت  أجميع قيم معامل ( أن 6وكما يبلحظ من الجدول رقم )    
 عال.
  :التجزئة النصفية .1.1
 :تم تقسيم العبارات إلى قسمين، القسم األولإذ  ؛صفية لمتحقق من ثبات االستبانةخدمت الدراسة معامبلت التجزئة الناست     

وتم حساب معامل االرتباط بين درجات القسمين لحساب الثبات بطريقة  ؛العبارات الزوجية :والقسم الثاني ،العبارات الفردية
 وتم الحصول عمى النتائج التالية: ،التجزئة النصفية

 (1جدول )
 قيم معامالت التجزئة النصفية لثبات أداة الدراسة

 المحور
 ي  معامالت الثبات بطريقت  

 جتمان سبرمان براون
 2.22 2.22 األول
 2.22 2.22 الثاني
 2.22 2.22 الثالث
 2.22 2.22 الرابع

 2.22 2.20 الخامس
 2.22 2.22 السادس

 ...4 4..4 ةالدرجة الكمية لالستبان
 

 .عال ع أداة الدراسة بثباتوتشير إلى تمت   ،جميع قيم معامل التجزئة النصفية لمثبات مرتفعة ( أن0جدول رقم )ال منويبلحظ 
   يا.باالعتماد عمى نتائج الدراسة الحالية والوثوق  فع يمكنمرتال ياثباتو صدق أداة الدراسة لالنتائج السابقة وفي ضوء 

 تصحيح أداة الدراسة: .3
( لبلستجابة 0ى الدرجة )عط  تم استخدام مقياس ليكرت الثبلثي لتصحيح استجابات مجتمع الدراسة عمى االستبانة بحيث ت       

( لبلستجابة الضعيفة. وتم استخدام المعيار التالي لمحكم عمى درجة 0المتوسطة، والدرجة )( لبلستجابة 6الكبيرة، والدرجة )
 :(2)جدول رقم ال، كما يوضح ذلك االستجابة
 .6=  0 – 0أقل درجة  =  –مدى االستجابة = أعمى درجة   .1.1
 .2.22=  6/0طول الفئة = مدى االستجابة / عدد فئات االستجابة =   .1.1

 (0جدول )
 الحكم عمى المتوسطات الحسابية الستجابات مجتمع الدراسةمعيار 
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 االستجابة المتوسط الحسابي

 ضعيفة 0.22أقل من   – 0
 متوسطة 6.02أقل من   – 0.22

 كبيرة 0   – 6.02
 
 األساليب اإلحصائية: .4

 لئلجابة عن تساؤالت البحث تم استخدام األساليب اإلحصائية اآلتية:     
 لبيانات األولية.إلى االتكرارات والنسب المئوية لوصف عينة البحث بالنسبة   .0.1
 متحقق من صدق االستبانة.لتساق الداخمي معامل االرتباط واال  .0.1
 داة الدراسة.أمتحقق من ثبات لباخ ومعامبلت التجزئة النصفية نلفا كرو أمعامل   .0.1
 وعمى المحور. مؤشرالمتوسط الحسابي لحساب متوسط استجابات عينة البحث عمى كل   .0.0
 ولممحور. مؤشرتشتت استجابات عينة البحث عن المتوسط الحسابي لكل  ىاالنحراف المعياري لمعرفة مد  .0.4
التخصص، واختبار  اختبار "مان وتني" لممقارنة بين متوسطات الرتب الستجابات عينة البحث حسب متغير  .0.0

 المؤىل العممي.تغير مسب "كروسكال والس لممقارنة بين متوسطات الرتب الستجابات البحث ح
الجنس وسنوات  اختبار تحميل التباين األحادي )ف( لممقارنة بين متوسطات استجابات عينة البحث حسب متغيرات  .0.4

 الخبرة.
 ا.كانت قيمة )ف( دالة إحصائيًّ اختبار شيفيو لتحديد اتجاىات الفروق في حالة إذا   ...0

  النيائية: افي صورتي انةاالستب .5
 ين:أنت االستبانة في صورتيا النيائية من جز تكو       
 التخصص. ،المؤىل العممي، سنوات الخبرة، الجنس :الدراسة من حيث لمجتمع األوليةبيانات ال  .4.1
من وجية نظر معممي ومعممات  ةالمتوسط مرحمةمؤشرات تضمين االقتصاد المعرفي في منيج التربية الفنية لم  .4.1

 :(2) رقم كما يوضح الجدولالتربية الفنية بمدينة مكة المكرمة، وتوزعت 
 داة الدراسةأ( محاور وفقرات 4جدول )

 عدد المؤشرات رقام المؤشراتأ المحور م
 00 00-0 رات النمو المعرفيامي 0
 02 60-02 ميارات التفكير اإلبداعي 6
 2 06-62 ميارات حل المشكبلت 0
 02 26-00 ميارات العمل الجماعي 2
 2 20-20 ميارات تكنولوجيا المعمومات 2
 00 26-26 رات اإلنتاج االقتصاديامي 2
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 01 العدد الكمي 
 

 :نتائج الدراسة
تساؤالت البحث، والوصول إلى نتائجو وعرضيا ومناقشتيا  نبيدف اإلجابة ع ؛تم إجراء التحميبلت اإلحصائية المناسبة

 والسعي في تفسيرىا في ضوء ما توفر من أدبيات اإلطار النظري والدراسات السابقة والخبرة الذاتية لمباحثة عمى النحو اآلتي: ،
من وجية نظر  ةوسطمتال مرحمةميارات االقتصاد المعرفي بمنيج التربية الفنية لم ضمينالسؤال الرئيس: ما درجة ت

 معممي ومعممات التربية الفنية بمدينة مكة المكرمة؟
 األسئمة الفرعية اآلتية: نجابة عمن خبلل اإلالرئيس  السؤال نجابة عتمت اإلوقد 

 لممرحمةميارات االقتصاد المعرفي الالزم توافرىا بمنيج التربية الفنية  ما"ونصَّ عمى: السؤال الفرعي األول:  .1
م حيث ت دبيات ذات العبلقة،بحاث واألاأل بلع عمىط  االىذا السؤال من خبلل  نجابة عاإل تتمقد و  ،"؟متوسطةال

قائمة بميارات وتوصمت الباحثة إلى . التي تناولت االقتصاد المعرفي ومياراتو دبياتفيا بما يتفق مع األيتحميميا وتصن
 امؤشرً  (26)تحديدىا في تحكيميا و وقد تم بمنيج التربية الفنية لممرحمة المتوسطة،  ضمينيااالقتصاد المعرفي البلزم ت

 . محاور رئيسة (2)موزعة عمى 
 ةالمتوسط مرحمةما درجة تضمين ميارات االقتصاد المعرفي في منيج التربية الفنية لم" :عمىونصَّ  :ثانيالسؤال ال .6

، تم حساب ثانيالسؤال ال نعئلجابة لو " من وجية نظر معممي ومعممات التربية الفنية بمدينة مكة المكرمة؟
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري الستجابات مجتمع الدراسة عمى كل محور من درجة تضمين ميارات 

، والدرجة عبارات كل محور من المحاور الستةوفيما يمي نتائج استجابات مجتمع الدراسة عمى ، االقتصاد المعرفي
 :الكمية

 
      :المحور األول: ميارات النمو المعرفي .1.1

 
(  0جدول )  

لمؤشرات تضمين ميارات النمو المعرفي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات مجتمع الدراسة  
يب

لترت
 ا

 المؤشر
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

درجة 
 التضمين

 كبيرة 0.57 2.45 ي عر ف محتوى المنيج المتعمم بعناصر العممية اإلنتاجية وخصائصيا. 0
 متوسطة 0.52 2.18 ي عر ف محتوى المنيج المتعمم بمجاالت اإلنتاج الفني. 6

0 
تسيم المفاىيم الفنية العممية لمحتوى المنيج في تنمية معارف المتعمم 

الحالي.بمتطمبات العصر   
 متوسطة 0.43 2.13

2 
يتناول محتوى المنيج الموضوعات الفنية القائمة عمى النظرية 

 الجمالية النفعية.
 متوسطة 0.47 2.04

 متوسطة 0.44 2.03تسيم استراتيجيات وطرق تدريس المنيج في تنمية قدرة المتعمم عمى  2
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 اكتشاف مصادر المعرفة وتنو عيا واستثمارىا.

2 
أنشطة المنيج في توعية المتعمم بالمين القائمة عمى مجاالت تسيم 

 الفنون البصرية.
 متوسطة 0.47 2.03

7 
ت نم ي أنشطة المنيج مفيوم التعميم المستمر والتنمية المستدامة لدى 

 المتعمم.
 متوسطة 0.46 1.97

يعرض محتوى المنيج األثر االقتصادي لمجاالت الفنون البصرية  2
والعالمية.المحمية   

 متوسطة 0.46 1.95

2 
تسيم أدوات التقويم البديل لممنيج في قياس التطور المعرفي 

 والمياري إلنتاج المتعمم.
 متوسطة 0.40 1.93

02 
يتناول محتوى المنيج موضوعات القضايا والتحوالت االقتصادية 

 المحمية أو العالمية.
 متوسطة 0.45 1.92

11 
برامج إثرائية لمتعريف باالقتصاد المعرفي وأىميتو ت قد م أنشطة المنيج 

 متوسطة 0.45 1.91 في حياة الفرد.

06 
ي ع ر ض محتوى المنيج المفاىيم والمصطمحات الفنية بالمغة العربية 

 واإلنجميزية.
 ضعيفة 0.56 1.66

00 
تسيم أنشطة المنيج في تحميل األعمال الفنية ذات التأثير الثقافي 

لوحة الموناليزا(. -العالمي )لوحة الذروة الزرقاء واالقتصادي   
 ضعيفة 0.53 1.48

 متوسطة 0.27 1.98 المتوسط العام
 

من وجية نظر مرحمة المتوسطة في منيج التربية الفنية لم نمو المعرفي( أن تضمين ميارات ال2)رقم جدول التشير نتائج      
وبمتوسطات  ،(0.22بمتوسط حسابي عام ) ،بدرجة )متوسطة( كان ،المكرمةمعممي ومعممات التربية الفنية بمدينة مكة 

تسيم أنشطة المنيج في تحميل األعمال الفنية ذات التأثير الثقافي واالقتصادي  "لمعبارة  ( 0.22حسابية لمعبارات تراوحت من )
"ي عر ف محتوى المنيج المتعمم بعناصر العممية اإلنتاجية ( لمعبارة 6.22لوحة الموناليزا(" إلى ) -العالمي )لوحة الذروة الزرقاء 

 02، وبدرجة متوسطة )واحدة( عبارة)بدرجة كبيرة  :تتوزع عمى فئات التضمين "، وىذه المتوسطات الحسابيةوخصائصيا
  .تان(عبار )درجة ضعيفة ب، و (عبارات
وذلك الرتباطيا  ؛اا عاليً يبً تصائصيا الفنية والنفعية نالت تر ية الفنية وخاإلنتاجويبلحظ أن المؤشرات الدالة عمى العمميات      

ىمية االقتصاد بأالمتعمم  لدى معرفةالأن المؤشرات المتعمقة بتنمية  يبلحظ في حينيا، أىدافالوثيق بمناىج التربية الفنية و 
تركيز المناىج عمى المعارف وقد يعزى ذلك إلى  ،اا ضعيفً يبً تا نالت تر ا وعالميًّ ميًّ عمى المنتج الفني مح هالمعرفي وتأثير 

  .ة المرتبطة بالمجالاالقتصادي التحوالت والقضاياالفني دون الربط ب اإلنتاجو  ،الجمال، وتاريخ الفنك ؛ةيصالتخص
 :المحور الثاني: ميارات التفكير اإلبداعي .1.1

(4جدول )  
لمؤشرات تضمين ميارات التفكير  الدراسةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات مجتمع 
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 اإلبداعي

يب
لترت
درجة  االنحراف المتوسط المؤشر ا

 المعياري الحسابي التضمين
 متوسطة 0.53 2.32 ت نم ي أنشطة المنيج قدرة المتعمم عمى إنتاج أفكار أصيمة. 1
 متوسطة 0.57 2.26 ت نم ي أنشطة المنيج قدرة المتعمم عمى إنتاج أفكار متنوعة. 1
يسيم محتوى المنيج في تنمية قدرة المتعمم عمى تجريب األفكار  1

 الرئيسة لبناء معرفة جديدة.
 متوسطة 0.52 2.24

 متوسطة 0.47 2.22 يقدم محتوى المنيج باستراتيجيات تنمية ميارات التفكير. 0
تسمح أنشطة المنيج لممتعمم بتطوير أو تعديل المنتج المعرفي أو  4

 الفني.
 متوسطة 0.54 2.17

تساعد أنشطة المنيج عمى تنمية قدرة المتعمم عمى إضافة تفاصيل  0
 جديدة ومتنوعة لفكرة العمل الفني.

 متوسطة 0.50 2.15

 متوسطة 0.49 2.07 تدعم أنشطة المنيج الخطط والمشاريع االبتكارية الجماعية. 4
تقييم اإلنتاج الفني وفق ت نم ي أنشطة المنيج قدرة المتعمم عمى  .

 معايير محددة.
 متوسطة 0.48 2.03

ت نم ي أنشطة المنيج قدرة المتعمم عمى تقديم حمول إبداعية  .
 لممشكبلت االقتصادية المعاصرة.

 متوسطة 0.42 1.93

بل توثيق الحقوق تسيم مصادر تعم م المنيج في توعية المتعمم بس   14
الفنية األصيمة.والممكية الفكرية ألعمالو   

 متوسطة 0.52 1.89

 متوسطة  0.31 2.13 المتوسط العام
      
من وجية  مرحمة المتوسطةأن تضمين ميارات التفكير اإلبداعي في منيج التربية الفنية لم إلى (2)رقم جدول التشير نتائج      

( وبمتوسطات 6.00بدرجة )متوسطة( بمتوسط حسابي عام ) كان ،نظر معممي ومعممات التربية الفنية بمدينة مكة المكرمة
"تسيم مصادر تعم م المنيج في توعية المتعمم بسبل توثيق الحقوق والممكية الفكرية  ( لمعبارة0.22عبارات تراوحت من )حسابية لم

"، وجميع ىذه أفكار أصيمة ( لمعبارة "ت نم ي أنشطة المنيج قدرة المتعمم عمى إنتاج6.06ألعمالو الفنية األصيمة" إلى )
وقد تعزى ىذه النتيجة إلى أن من أىداف  ( عبارات تتوزع عمى فئة التضمين بدرجة متوسطة.02) لمـ المتوسطات الحسابية

ت التفكير اتنمية ميار في توفير مواقف تعميمية متعددة لمممارسات والتجارب التي تسيم مناىج التربية الفنية بجميع مراحميا 
وتمكينو من ميارات التفكير اإلبداعي المرتبطة ولكن تمك الممارسات غير كافية لصقل تجربة المتعمم  ؛الفني بداعياإل

 بدع.ا فيما ي  والتي تسيم في تمكين المتعمم من االستثمار اقتصاديًّ  ،باالقتصاد المعرفي
 :المحور الثالث: مؤشرات تضمين حل المشكالت .1.1

(.جدول )  
 لمؤشرات تضمين ميارات حل المشكالت واالنحرافات المعيارية الستجابات مجتمع الدراسةالمتوسطات الحسابية 
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يب
لترت

درجة  االنحراف المتوسط العبارة ا
 المعياري الحسابي التضمين

0 
يسيم محتوى المنيج في تنمية قدرة المتعمم عمى التخطيط وجمع 

 المعمومات.
 متوسطة 0.42 2.09

المنيج قدرة المتعمم عمى تحميل المشكمة الفنية.ت نم ي أنشطة  6  متوسطة 0.50 1.96 

0 
يدعم محتوى المنيج الموضوعات البحثية العممية القائمة عمى حل 

 متوسطة 0.39 1.9 المشكبلت الفنية.

2 
توظف أنشطة المنيج المشاريع الفنية القائمة عمى حل مشكبلت البيئة 

 المحمية.
 متوسطة 0.48 1.86

2 
يسيم محتوى المنيج في تنمية قدرة المتعمم عمى تقديم حمول متنوعة 

 وبديمة لحل المشكمة.
 متوسطة 0.43 1.81

2 
يسيم محتوى المنيج في تنمية ميارات المتعمم عمى اتخاذ القرارات 

 واألحكام المناسبة وتبريرىا بطريقة عممية.
 متوسطة 0.47 1.8

ز محتوى المنيج ميارات إدارة 2 األزمة االقتصادية لدى المتعمم. ي عز   متوسطة 0.52 1.68 

2 
تسيم ميام وأنشطة المنيج في تنمية قدرة المتعمم عمى كتابة التقارير 

 العممية.
 ضعيفة 0.54 1.6

2 
ي نم ي محتوى المنيج قدرة المتعمم عمى صياغة الفرضيات 

 واالحتماالت.
 ضعيفة 0.53 1.59

 متوسطة 0.30 1.81 المتوسط العام
 

من وجية نظر  مرحمة المتوسطةأن تضمين حل المشكبلت في منيج التربية الفنية لمإلى ( 2)رقم جدول التشير نتائج      
وبمتوسطات  ،(0.20بمتوسط حسابي عام ) ،بدرجة )متوسطة( كانمعممي ومعممات التربية الفنية بمدينة مكة المكرمة، 

" إلى صياغة الفرضيات واالحتماالت "ي نم ي محتوى المنيج قدرة المتعمم عمى لمعبارة( 0.22عبارات تراوحت من )حسابية لم
تقع  يسيم محتوى المنيج في تنمية قدرة المتعمم عمى التخطيط وجمع المعمومات"، وىذه المتوسطات الحسابية"( لمعبارة 6.22)

 .تان(درجة ضعيفة )عبار ب، و (عبارات 2في فئات التضمين: بدرجة متوسطة )
 ،المتعمقة بميارات صياغة الفرضيات وكتابة التقارير العممية ةالعبار  ارات جاءت بدرجة متوسطة عدأغمب العباويبلحظ أن      

ل خطوات ميمة في طريقة حل المشكبلت الفنية. وقد يعزى ذلك إلى تركيز محتوى المنيج وطرق التدريس عمى مث  والتي ت  
فكار الكبيرة دون البحث عن مشكبلت مرتبطة بالمجال، ودراستيا مجاالت التربية الفنية وطرح األالجانب العممي التطبيقي في 

 حسب الخطوات العممية لحل المشكبلت.
 المحور الرابع: مؤشرات تضمين العمل الجماعي .1.0

(.جدول )  
ميارات العمل الجماعيلمؤشرات تضمين  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات مجتمع الدراسة  
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يب
لترت

 ا

مؤشرال  
 االنحراف المتوسط

 درجة التضمين
 المعياري الحسابي

ي ة  0 ي ة المجموعة )الي و  ز محتوى المنيج االنتماء واالعتزاز بي و  ي عز 
 الوطنية(. 

 متوسطة 0.55 2.32

تسيم أنشطة المنيج في تنمية قدرة المتعمم عمى الحوار  6
لآلراء الناقدة.والمناقشة   

 متوسطة 0.60 2.21

ز محتوى المنيج مبادئ وقيم العمل الجماعي لدى المتعمم.  0  متوسطة 0.49 2.19 ي عز 
 متوسطة 0.49 2.18 ي نم ي محتوى وأنشطة المنيج ميارات االتصال لدى المتعمم. 2
ت فع ل أنشطة المنيج العمل التعاوني لممجموعات ذات  2

 االىتمامات الفنية المتجانسة. 
 متوسطة 0.51 2.08

 متوسطة 0.43 2.05 تدعم أنشطة المنيج المبادرات الجماعية لخدمة المجتمع. 2
 ي نم ي محتوى وأنشطة المنيج قدرات القيادة لدى المتعمم. 2

 
 متوسطة 0.47 2.05

أنشطة المنيج في تنمية قدرة المتعمم عمى المراقبة الذاتية تسيم  2
 متوسطة 0.40 2.02 وقبول قرارات الجماعة.

 متوسطة 0.39 2 ت فع ل أنشطة المنيج المشاريع الصغيرة الجماعية. 2
ت نم ي أنشطة المنيج قدرة المتعمم عمى تقم د أدوار مختمفة داخل  02

 المجموعة.
 متوسطة 0.41 2

 متوسطة 0.32 2.11 المتوسط العام
 

من وجية نظر  ممرحمة المتوسطة( أن تضمين العمل الجماعي في منيج التربية الفنية ل2)رقم جدول النتائج  توضح     
وبمتوسطات  ،(6.00بمتوسط حسابي عام ) ،بدرجة )متوسطة( كانمعممي ومعممات التربية الفنية بمدينة مكة المكرمة، 

( لمعبارة  "ت نم ي أنشطة المنيج قدرة المتعمم عمى تقم د أدوار مختمفة داخل المجموعة " إلى 6حسابية لمعبارات تراوحت من )
ي ة الوطنية("، وىذه المتوسطات الحسابية تقع 6.06) ي ة المجموعة )الي و  ز محتوى المنيج االنتماء واالعتزاز بي و  ( لمعبارة  "ي عز 

ف وظ  ت  مناىج التربية الفنية وأنشطتيا ىذه النتيجة إلى أن  ىوقد تعز  ( عبارات في فئة التضمين بدرجة متوسطة.02يعيا )جم
وذلك  ،بروح الفريق واالنتماء لموطنمما يعزز قيم عدة كالعمل  ؛نشطة الجماعية حولياحداث الوطنية والمحمية وبناء األاأل

  يظير في االستجابات العالية لممؤشرات الدالة عمى ذلك.
 

 :المحور الخامس: مؤشرات تضمين تكنولوجيا المعمومات .1.4
(14جدول )  

لمؤشرات تضمين ميارات تكنولوجيا  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات مجتمع الدراسة
 المعمومات
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يب
لترت

 ا

 المؤشر
 المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التضمين

تسيم أنشطة المنيج في تنمية ميارات المتعمم عمى استخدام تطبيقات  0
 التعمم اإللكتروني واالفتراضي لتوثيق ونشر أعمالو الفنية.

 متوسطة  0.48 1.91

تسيم أنشطة المنيج في تنمية قدرات المتعمم عمى استخدام تكنولوجيا  6
 المعمومات لحل المشكبلت الفنية. 

 متوسطة  0.43 1.89

ت نم ي أنشطة المنيج قدرة المتعمم عمى استخدام محركات البحث التقنية  0
 في مجال التخصص.

 متوسطة  0.44 1.89

تسيم أنشطة المنيج في تنمية ميارات المتعمم عمى استخدام وسائل  2
التواصل االجتماعي لمتعريف بنفسو، والتواصل مع الفنانين والميتمين 

 بمجال الفنون. 

 متوسطة  0.46 1.87

يسيم محتوى المنيج في زيادة وعي المتعمم بالطرق اآلمنة الستخدام  2
 التطبيقات التقنية العالمية.

 متوسطة  0.43 1.86

يسيم محتوى المنيج في تنمية اتجاىات إيجابية نحو استخدام تطبيقات  2
 تكنولوجيا التعميم لدى المتعمم. 

 متوسطة  0.44 1.83

 متوسطة  0.45 1.79 يستخدم محتوى المنيج تكنولوجيا التعميم والتعمم إلدارة المعرفة. 2
يوظف محتوى المنيج استخدام استراتيجيات وطرق تدريس قائمة عمى  2

 بيئات التعمم اإللكترونية واالفتراضية. 
 متوسطة  0.51 1.74

ز محتوى المنيج مجاالت وتطبيقات الفن الرقمي.  2  ضعيفة  0.51 1.65 ي عز 
 متوسطة 0.30 1.83 المتوسط العام

 
من وجية نظر  مرحمة المتوسطةتضمين تكنولوجيا المعمومات في منيج التربية الفنية لم( أن 02)رقم جدول النتائج ظير ت      

وبمتوسطات حسابية  ،(0.20بدرجة )متوسطة( بمتوسط حسابي عام ) كانمعممي ومعممات التربية الفنية بمدينة مكة المكرمة، 
ز محتوى المنيج مجاالت وتطب ( لمعبارة "0.22لمعبارات تراوحت من ) ( لمعبارة "تسيم أنشطة 0.20يقات الفن الرقمي" إلى )ي عز 

المنيج في تنمية ميارات المتعمم عمى استخدام تطبيقات التعمم اإللكتروني واالفتراضي لتوثيق ونشر أعمالو الفنية"، وىذه 
ة وتعزى ىذه النتيج .واحدة( ، وبدرجة ضعيفة )عبارة(عبارات 2: بدرجة متوسطة )التضمين فئاتتقع في  المتوسطات الحسابية

ن المعمم من ميارات الفن ن عدم تمك  أكما  ،الرقمي والتشكيل الفني تكمفة عالية لبرامج الرسم ذاتالفن الرقمي ن تطبيقات أ إلى
 ا في عدم ممارستو بشكل واسع. كون سببً يالرقمي قد 
 :المحور السادس: مؤشرات تضمين اإلنتاج االقتصادي .1.0

(11جدول )  
تضمين ميارات اإلنتاج  لمؤشرات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات مجتمع الدراسةالمتوسطات 

 االقتصادي
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يب
لترت

 ا

 المؤشر
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

درجة 
 التضمين

يسيم محتوى المنيج في تنمية اتجاىات إيجابية لدى المتعمم نحو  0
 العمل اليدوي والميني.

 متوسطة 0.55 2.17

 متوسطة 0.41 1.93 يعرض المنيج تجارب محمية وعالمية لمنتجات فنية تدعم االقتصاد.  6
ج عنيا.اتيربط المنيج وأنشطتو بين المعرفة والمنتج الفني الن 0  متوسطة 0.42 1.93 
تسيم أنشطة المنيج في تنمية قدرة المتعمم عمى استخدام نتائج التغذية  2

الجيات المختصة( في تطوير -تقييم األقران-الذاتيالراجعة )التقييم 
 منتجو الفني.

 متوسطة 0.44 1.91

تسيم أنشطة المنيج في تنمية ميارات المتعمم عمى إدارة واستثمار  2
 إنتاجو الفكري. 

 متوسطة 0.40 1.9

ي نم ي محتوى المنيج ميارات بناء وتصميم المشاريع الفنية االقتصادية  2
 وتقويميا. 

 متوسطة 0.40 1.89

يسيم محتوى المنيج في زيادة وعي المتعمم بطرق دراسة جدوى  2
 المشاريع الفنية الصغيرة.

 متوسطة 0.46 1.84

تسيم أنشطة المنيج في تنمية قدرة المتعمم عمى تحديد احتياجات  2
 متوسطة 0.44 1.81 الفئات المستيدفة لبلستفادة من منتجو الفني.

المنيج قدرة المتعمم عمى التصميم وفق معايير واضحة ي نم ي محتوى  2
 ومحددة.

 متوسطة 0.50 1.8

يربط محتوى المنيج األفكار والموضوعات الفنية بمتطمبات قطاع  02
 العمل واإلنتاج لموسمي الحج والعمرة.

 متوسطة 0.48 1.69

تدعم أنشطة المنيج برامج تثقيف المتعمم بالمنتجات االقتصادية  00
القط العسيري(. -القائمة عمى إنتاج الفنان السعودي )كسوة الكعبة  

 ضعيفة 0.53 1.58

 متوسطة 0.27 1.86 المتوسط العام
 

( أن تضمين اإلنتاج االقتصادي في منيج التربية الفنية لمصف الثالث المتوسط من وجية 00)رقم جدول النتائج  ظيرت      
وبمتوسطات  ،(0.22بمتوسط حسابي عام ) ،بدرجة )متوسطة( كاننظر معممي ومعممات التربية الفنية بمدينة مكة المكرمة، 

يف المتعمم بالمنتجات االقتصادية القائمة عمى إنتاج ( لمعبارة "تدعم أنشطة المنيج برامج تثق022حسابية لمعبارات تراوحت من )
( لمعبارة  "يسيم محتوى المنيج في تنمية اتجاىات إيجابية لدى 6.02القط العسيري(" إلى ) -الفنان السعودي )كسوة الكعبة

، وبدرجة (عبارات 2): بدرجة متوسطة التضمين فئاتالمتعمم نحو العمل اليدوي والميني("، وىذه المتوسطات الحسابية تقع في 
 .واحدة( ضعيفة )عبارة
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منتج الن المناىج تفتقر إلى الربط بين فإحد مجاالت تنظيم مناىج التربية الفنية، أالفني  اإلنتاجعمى الرغم من أن مجال      
كما أن قمة الزيارات الميدانية لممصانع والمواقع  والعالمي. المجتمع المحمي لو عمى صادياالقت ثرنفعي واألالجمالي ال
الفرص االستثمارية القائمة عمى االقتصاد عمى مدى ألمام  المتعمم با عمى المنتج الفني تأثر القائمة اقتصاديًّ  تثماريةساال

 المعرفي.
 
 

 الدرجة الكمية لمؤشرات تضمين ميارات االقتصاد المعرفي: .1.4
( 11جدول )  

الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة تضمين ميارات االقتصاد المعرفي في منيج التربية الفنية المتوسطات 
 مات التربية الفنيةممن وجية نظر معممي ومع مرحمة المتوسطةلم

المتوسط  المحور الترتيب
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 تضمين

ميارات التفكير اإلبداعيالثاني: مؤشرات تضمين  0    2.13 20%  متوسطة 0.31 
%22.00 2.11 الرابع: مؤشرات تضمين ميارات العمل الجماعي 6  متوسطة 0.32 
%22 1.98 األول: مؤشرات تضمين ميارات النمو المعرفي 0  متوسطة 0.27 
%26 1.86 السادس: مؤشرات تضمين ميارات اإلنتاج االقتصادي 2  متوسطة 0.27 
%22.22 1.82 الخامس: مؤشرات تضمين ميارات تكنولوجيا المعمومات 2  متوسطة 0.28 
%22.00 1.81 الثالث: مؤشرات تضمين ميارات حل المشكبلت 2  متوسطة 0.30 

%04.11 0..1 الدرجة الكمية  متوسطة 0.23 
       
من  مرحمة المتوسطةمنيج التربية الفنية لم أن تضمين ميارات االقتصاد المعرفي فيإلى ( 06)رقم جدول التشير نتائج     

ووزن نسبي  ،(0.22بدرجة "متوسطة"، وبمتوسط حسابي ) كانوجية نظر معممي ومعممات التربية الفنية بمدينة مكة المكرمة، 
يبلحظ أن جميع المحاور كانت بدرجة تضمين "متوسطة" وتم ترتيبيا حسب درجة التضمين كالتالي: المحور و %(. 22.00)
المحور السادس  ،النمو المعرفي""المحور األول ، "ميارات العمل الجماعيلثاني "ميارات التفكير اإلبداعي"، المحور الرابع "ا

 ".المشكبلت المحور الثالث "ميارات حل  ، "حور الخامس "تكنولوجيا المعمومات"، الم"اإلنتاج االقتصادي
بداعي، والعمل الجماعي، والنمو المعرفي بمناىج يارات التفكير اإليبلحظ من التحميل السابق أن مؤشرات تضمين م     
حمدي والعنزي، ودراسة األ ،(6202من رمضان ) ة بشكل جزئي مع دراسة كل  وتتفق ىذه النتيج ،كانت عالية الفنية التربية

كدراسة رمضان  ؛سات السابقةامع نتائج عدد من الدر  الحالية مدراسةالكمية ل نتائجالقد اتفقت و . (6202) عتيبيالودراسة 
  (. 6202البطانية )(، ودراسة 6202(، ودراسة الحايك وأمين )6202)

بين  (α ≤ 0.05) ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة " عمى ونص  : لثالسؤال الثا اإلجابة عن .4
المعرفي بمنيج التربية الفنية لممرحمة متوسط استجابات مجتمع الدراسة حول درجة تضمين ميارات االقتصاد 

 المتوسطة تعزى إلى متغيرات )المؤىل العممي، سنوات الخبرة، الفئة االجتماعية )الجنس(، التخصص(؟
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 :المقارنة حسب المؤىل العممي ...1
التربية الفنية لممقارنة بين متوسطات استجابات عينة الدراسة حول درجة تضمين ميارات االقتصاد المعرفي في منيج      

حسب المؤىل العممي، لم تتمكن الباحثة من استخدام اختبار تحميل التباين األحادي )ف( بسبب قمة عدد  مرحمة المتوسطةلم
لذا تم استخدام االختبار اإلحصائي  (؛فقط افردً  02ا ماجستير )، وأيضً (أفراد فقط 2ىيئة التدريس في فئة دكتوراه ) أعضاء

 وكانت نتائجو كالتالي: ،ختبار )ف( وىو اختبار )كروسكال والس(البلمعممي البديل ال
(11جدول )  

  نتائج اختبار )كروسكال والس( لممقارنة بين متوسطات استجابات مجتمع الدراسة
 حسب المؤىل العممي

المؤىل  المحور
 متوسط العدد العممي

 الرتب
 كاي

 تربيع
 درجات
 الحرية

 الداللة
 اإلحصائية

المعرفيالنمو    
 101.80 182 بكالوريوس

 89.03 15 ماجستير 0.68 2 0.77
 109.38 4 دكتوراه

 ميارات التفكير اإلبداعي
 97.31 182 بكالوريوس

 134.80 15 ماجستير 0.02 2 7.96
 142.00 4 دكتوراه

 ميارات حل المشكبلت
 79.13 182 بكالوريوس

 101.59 15 ماجستير 0.05 2 5.90
 156.00 4 دكتوراه

العمل الجماعي   
 99.58 182 بكالوريوس

 110.47 15 ماجستير 0.46 2 1.57
 130.13 4 دكتوراه

تكنولوجيا المعمومات   
 99.92 182 بكالوريوس

 97.90 15 ماجستير 0.10 2 4.64
 161.75 4 دكتوراه

 اإلنتاج االقتصادي
 99.46 182 بكالوريوس

 110.97 15 ماجستير 0.39 2 1.88
 133.50 4 دكتوراه

 الدرجة الكمية
 99.01 182 بكالوريوس

 111.77 15 ماجستير 0.16 2 3.71
 151.13 4 دكتوراه
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ا عند وىي دالة إحصائيًّ  ،(2.22( إلى )2.22أن قيم )كاي تربيع( تراوحت من )إلى ( 02)رقم جدول التشير نتائج      

( لمحورين فقط، وأظيرت المقارنات الفردية بين متوسطات الرتب أن الفروق ذات الداللة اإلحصائية كانت ≥ 2.22αمستوى )
ا الفروق في اتجاه المؤىل يضً أمن المؤىل العممي "ماجستير، بكالوريوس"،  في اتجاه المؤىل العممي "دكتوراه" مقارنة بكل  

ن الدراسة والتعمق المعرفي في مجال التخصص أوقد يعزى ذلك إلى   بالمؤىل العممي "بكالوريوس".العممي "ماجستير" مقارنة 
 ية الفنية. بىمية ميارات االقتصاد المعرفي، وتحديد مدى تضمينيا بمناىج التر أيسيم في قدرة المعمم عمى تحديد مما 

 :المقارنة حسب سنوات الخبرة ...1
استجابات عينة الدراسة حول درجة تضمين ميارات االقتصاد المعرفي في منيج التربية الفنية لممقارنة بين متوسطات      

 وكانت نتائجو كالتالي: ،استخدام اختبار تحميل التباين األحادي )ف( ، تم  سنوات الخبرةحسب مرحمة المتوسطة لم
 

(14جدول )  
حسب سنوات الخبرة ع الدراسةنتائج اختبار )ف( لممقارنة بين متوسطات درجات استجابات مجتم  

مجموع  مصادر التباين المحاور
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 ف

الداللة 
 اإلحصائية

يالمعرف النمو  

 0.04 3.24 0.22 2 0.45 بين المجموعات
داخل 

 المجموعات
13.64 198 0.07 

  
 200 14.09 الكمي

   

 ميارات التفكير اإلبداعي

المجموعاتبين   0.49 2 0.24 2.50 0.09 
داخل 

 المجموعات
19.35 198 0.10 

  
 200 19.83 الكمي

   

 ميارات حل المشكبلت

 0.15 1.90 0.17 2 0.34 بين المجموعات
داخل 

   0.09 198 17.76 المجموعات
 200 18.10 الكمي

   

 العمل الجماعي

 0.11 2.28 0.23 2 0.46 بين المجموعات
داخل 

   0.10 198 19.96 المجموعات
 200 20.42 الكمي

   
 تكنولوجيا المعمومات

 0.03 3.45 0.30 2 0.60 بين المجموعات
 0.09 198 17.10داخل 
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 المجموعات
 200 17.69 الكمي

   

 اإلنتاج االقتصادي

 0.34 1.09 0.08 2 0.16 بين المجموعات
داخل 

 المجموعات
14.82 198 0.08 

  
 200 14.98 الكمي

   

 الدرجة الكمية

 0.02 3.83 0.19 2 0.38 بين المجموعات
داخل 

   0.05 198 9.91 المجموعات
    200 10.29 الكمي

      
وىذه القيم ذات داللة إحصائية عند  ،(0.20( إلى )0.22من )تراوحت قيم )ف(  أنإلى ( 02جدول رقم )الر يويش     

( والمحور الخامس )تكنولوجيا المعمومات( والدرجة الكمية حسب يالمعرفالنمو من المحور األول ) ( لكل  ≥ 2.22αمستوى )
 ولتحديد اتجاىاه ىذه الفروق تم استخدام اختبار شيفيو وكانت نتائجو عمى النحو التالي: .سنوات الخبرة

 
 (10جدول )

 اختبار شيفيو لتحديد اتجاىات الفروق حسب سنوات الخبرة

 سنوات الخبرة المحور
المتوسطات 

 الحسابية
 14أقل من 

 سنوات
 - 14من 
 سنة 14

 14أكثر من 
 سنة

 يالمعرفالنمو 
 02أقل من 

 سنوات
6.22 - 2.22 2.20 

 62 - 02من 
 سنة

0.26  - 2.00* 
 62أكثر من 

 سنة
6.20   - 

 تكنولوجيا المعمومات
 02أقل من 

 سنوات
0.20 - 2.22 2.22 

 62 - 02من 
 سنة

0.22  - 2.00* 
 62أكثر من 

 سنة
0.22   - 

 الدرجة الكمية
 14أقل من 

 سنوات
1..4 - 4.40 4.40 

 14 - 14من 
 سنة

1..1  - 4.14* 
 14أكثر من 

 سنة
1.41   - 

 
بسنوات الخبرة  ( سنة مقارنةً 62أن الفروق كانت قي اتجاه سنوات الخبرة أكثر من )إلى ( 02)رقم جدول التشير نتائج      

التغيرات والتحوالت  اطول عاصرو ؛ ويعزى ذلك إلى أن المعممين ذوي الخبرة األ(سنة 62 - 02)من و (سنوات 02)أقل من 
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و تضمين مجال الفن الرقمي، أكاالنتقال من المنيج العام إلى المنيج التنظيمي،  ؛المؤثرة عمى طبيعة منيج التربية الفنية
 .اوافرً كثر تأالمؤشرات  ي  أكبر عمى تحديد أوبالتالي لدييم قدرة 

 :المقارنة حسب الجنس .1.14
لممقارنة بين متوسطات استجابات مجتمع الدراسة حول درجة تضمين ميارات االقتصاد المعرفي في منيج التربية الفنية      

 وكانت نتائجو كالتالي: ،حسب الجنس، تم استخدام اختبار )ت( مرحمة المتوسطةلم
(14جدول )  

ة حسب الجنسنتائج اختبار )ت( لممقارنة بين متوسطات درجات استجابات مجتمع الدراس  

المتوسط  العدد الجنس المحاور
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

قيمة 
 ت

 درجات
 الحرية

 الداللة
 اإلحصائية

نمو المعرفيال  
 0.00 199 4.11 0.26 1.93 139 معمم تربية فنية

تربية فنية معممة  62 2.09 0.24 

 ميارات التفكير اإلبداعي
 0.00 199 3.49 0.31 2.08 139 معمم تربية فنية
 0.30 2.24 62 معممة تربية فنية

 ميارات حل المشكبلت
 0.00 199 2.97 0.29 1.77 139 معمم تربية فنية
 0.31 1.90 62 معممة تربية فنية

 العمل الجماعي
 0.00 199 3.64 0.31 2.06 139 معمم تربية فنية
 0.31 2.23 62 معممة تربية فنية

 تكنولوجيا المعمومات
 0.02 199 2.43 0.30 1.79 139 معمم تربية فنية
 0.27 1.90 62 معممة تربية فنية

 اإلنتاج االقتصادي
 0.02 199 2.43 0.28 1.83 139 معمم تربية فنية
 0.24 1.93 62 معممة تربية فنية

الكميةالدرجة   
 0.00 199 4.24 0.23 1.91 139 معمم تربية فنية

 0.18 2.05 62 معممة تربية فنية
  

داللة إحصائية عند مستوى  ات( وىذه القيم ذ2.62( إلى )2.00( أن قيم )ت( تراوحت من )02)رقم جدول التشير نتائج      
(2.22α ≤لجميع المحاور والدرجة الكمية لدرجة تضمين ميارات ) ةالمتوسط ممرحمةاالقتصاد المعرفي في منيج التربية الفنية ل 

 حسب الجنس، والفروق كانت في اتجاه معممات التربية الفنية مقارنة بمعممي التربية الفنية. 
 المقارنة حسب التخصص .1.11

منيج التربية الفنية لممقارنة بين متوسطات استجابات مجتمع الدراسة حول درجة تضمين ميارات االقتصاد المعرفي في     
حسب الجنس، لم تتمكن الباحثة من استخدام اختبار )ت( بسبب وجود عدد قميل من تخصص "فنون مرحمة المتوسطة لم

 تطبيقية" لذا تم استخدام االختبار البلبارامتري البديل وىو اختبار مان وتني "ي" وتم الحصول عمى النتائج التالية:
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 (.1جدول )

حسب التخصص ن وتني )ي( لممقارنة بين متوسطات استجابات مجتمع الدراسةنتائج اختبار ما  

 متوسط العدد التخصص المحور
 قيمة قيمة ي الرتب

 ز
 الداللة

 اإلحصائية

فيمعر نمو الال  
 0.90 0.13 1108.50 101.13 189 معمم تربية فنية
 98.88 12 معممة تربية فنية

ميارات التفكير اإلبداعي   
تربية فنيةمعمم   189 100.38 1017.50 0.60 0.55 

 110.71 12 معممة تربية فنية

 ميارات حل المشكبلت
 0.95 0.06 1122.50 101.06 189 معمم تربية فنية
 100.04 12 معممة تربية فنية

 العمل الجماعي
 0.55 0.60 1018.50 100.39 189 معمم تربية فنية
 110.63 12 معممة تربية فنية

 تكنولوجيا المعمومات
 0.54 0.61 1016.50 100.38 189 معمم تربية فنية
 110.79 12 معممة تربية فنية

 اإلنتاج االقتصادي
 0.62 0.49 1039.50 101.50 189 معمم تربية فنية
 93.13 12 معممة تربية فنية

 الدرجة الكمية
 0.44 0.78 982.50 100.20 189 معمم تربية فنية

 113.63 12 معممة تربية فنية
  

عند مستوى  اوىذه القيم غير دالة إحصائيًّ  ،(2.22( إلى )2.22( أن قيم )ز( تراوحت من )02)رقم جدول التشير نتائج     
(2.22α ≤لجميع المحاور والدرجة الكمية لدرجة تضمين ميارات االقتصاد المعرفي في منيج التربية الفنية ل )ممرحمة المتوسطة 

 حسب التخصص. 
 :الدراسة توصيات
 بما يمي: فالدراسة توصين التوصيات تنبثق من النتائج، إحيث 
لممرحمة في منيج التربية الفنية وتضمينيا المقترحة بيذه الدراسة االقتصاد المعرفي  مياراتاالستفادة من قائمة  .0

 المتوسطة.
 لتنمية ميارات االقتصاد المعرفي لدى المتعمم.ثرائية الفنية ضرورة تفعيل البرامج اإل .6
ج ميارات االقتصاد المعرفي ممن د نيمبالبرامج التدريبية التي تيدف إلى تمك  ومعممات التربية الفنية  مميتأىيل مع .0

 نشطتو.أبالمنيج و 
 المتعمم. لدى حل المشكبلت وتكنولوجيا التعميم تنمية ميارات عادة النظر في تنظيم المنيج بما يسيم فيإ .2
 



29 

 

 المراجع:

(. درجة امتبلك طمبة كمية العموم التربوية في الجامعة األردنية 6202والوريكات، منصور أحمد ) ؛أبو صعيميك، عائشة بدر
العموم التربوية، عمادة البحث العممي، الجامعة  :لمميارات التكنولوجية المتضمنة في االقتصاد المعرفي. مجمة دراسات

 http://search.mandumah.comمن:   ،6202-02- 02رجع بتاريخ. است  022-022، 6، 22األردنية، 

في كتب رياضيات المرحمة  (. درجة توافر ميارات االقتصاد المعرفي6202والعنزي، نوال سويد ) ؛األحمدي، سعاد مساعد
 ،6202-02-02: بتاريخاست رجع . 0-22، 20، 02، مصر، عالم التربيةالمتوسطة بالمممكة العربية السعودية. 

 http://search.mandumah.comمن:  

لمصفوف العميا من المرحمة االبتدائية وفق اقتصاد المعرفة من (. تقويم كتب التربية اإلسبلمية المطورة 6202الباسم، نجبلء )
المقدسة، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، جامعة أم القرى، مكة  وجية نظر المعممات والمشرفات بالعاصمة

 المكرمة.

التدريسية في ضوء التوجيات (. درجة امتبلك معممي المرحمة االبتدائية لممفاىيم والميارات 6202بايحيى، بدر بن عمر )
القائمة عمى االقتصاد المعرفي وتوظيفييا في تدريسيم. رسالة ماجستير غير منشورة، قسم المناىج وطرق التدريس، 

 كمية التربية، جامعة أم القرى. 

الدولية  مةد المعرفة في مدارس منطقة الباحة وسبل تفعيميا. المج(. درجة تطبيق مضامين اقتصا6202البطاينة، سناء )
 .602-602، 2، 2ستشارات والتدريب، عمان، المجموعة الدولية لبل-التربوية المتخصصة

 المعرفي. قتصاد(. مدى مراعاة كتب الرياضيات في المرحمة الثانوية في األردن لميارات اال6200وجبلل، خالد ) ؛البنا، جبر
 :من ،6202-06-02بتاريخ  جعر است   .مت في مؤتمر المناىج األول، األردند  ورقة عمل ق  

http://www.tge.gov.sa/vb/shothread.php?t=35947 

(. مدى توظيف االقتصاد المعرفي في مناىج التربية الرياضية الفمسطينية من وجية نظر 6202الحايك، صادق وأمين، أماني )
 .002-22، 2، 60، جامعة المنارة، المفرق، مجمة المنارة لمبحوث والدراساتمعممين، المشرفين وال

(. درجة توافر ميارات االقتصاد المعرفي لدى طبلب كمية العموم االجتماعية بجامعة اإلمام 6202رمضان، عصام جابر )
، مجمد األردنية في العموم التربويةالمجمة  .سبلمية من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس والطبلبمحمد بن سعود اإل

 /https://platform.almanhal.comمن  02/00/6202 رجع بتاريخاست   .6202، 6، عدد 00

العميا بغزة  األساسيةنة في محتوى كتب العموم لممرحمة (. ميارات االقتصاد المعرفي المتضم  6200شقفة، سعيد توفيق سعيد )
 سبلمية.، كمية التربية، الجامعة اإلرسالة ماجستير منشورةومدى اكتساب طمبة الصف العاشر ليا. 

. دار (. كفايات معممي التربية المينية القائمة عمى االقتصاد المعرفي. الطبعة األولى6202ن سعد محمد متعب )يالصانع، حس
 التوزيع.شيرزاد لمنشر و 

  (. اقتصاد المعرفة. عمان: دارة صافء لمنشر و التوزيع.6206)عميان، ربحي مصطفى 

http://search.mandumah.com/
http://search.mandumah.com/
http://www.tge.gov.sa/vb/shothread.php?t=35947
http://www.tge.gov.sa/vb/shothread.php?t=35947


31 

 

(. مدى تضمين مجاالت االقتصاد المعرفي في محتوى كتب العموم لمصفوف 6202اهلل ) العتيبي، وضحى بنت حباب بن عبد
. 622-020، 060 ،00، الكويت، المجمة التربويةالثبلثة العميا من المرحمة االبتدائية في المممكة العربية السعودية. 

 http://search.mandumah.comمن:  ، 6202-02-02 رجع بتاريخاست  

نة في محتوى مقررات العموم الشرعية في مشروع تطوير (. مبلمح االقتصاد المعرفي المتضم  6200القيسي، محمد عمي أحمد )
 ، األردن. ةق التدريس، جامعة مؤتر قسم المناىج وط ،رسالة ماجستير غير منشورةالتعميم الثانوي بالمممكة. 

 (. منشورات وزارة االقتصاد والتخطيط.6202-6202(. خطة التنمية التاسعة )6202وزارة االقتصاد والتخطيط )

  /https://www.moe.gov.sa (. 6202) وزارة التعميم

 

Cebold, S., K. (2017). Getting students employed, 21st century learning competences and 
career competences.  Published Dissertation, Loyola University, Chicago. Retrieved 
11/12/2018, from: https://search.proquest.com/ 

Craig, J. & Gunn, A. (2010). Higher skills and the knowledge economy: the challenge of 
offshoring. Higher Education Management and Policy, Vol.22, No.3. 

Debnath, S. (2014). Developing education and human resources in East Asian Knowledge-
based economies, Ritsumeikum International Affairs Journal -Institute of international 
Relations and Area Studies, Ritsumeilan University, Kyoto, Japan. 

Evans, T. (2002). Part-time research students: are they producing knowledge where it counts? 
Higher Education Research & Development. Vol. 21, Issue 2. P. 1-55. 

Fragidis, G.,  Paschaloudis, D. & Tsourela, M. (2008). Towards an Educational Model for the 
Knowledge Economy. Communications of the IBIMA,3, 62-67. 

Gonzales, A., Jones, D., & Ruiz, A. (2014). Toward achievement in the “knowledge economy” 
of the 21st century, Research in Higher Education Journal, 25,1, 1-14. 

Houghton, J. and Sheehan, p. (2000). A primer on the Knowledge economy, Centre for 
Strategic economic studies, Victoria University. From: 
http://www.cfses.com/documments/knowledgeeconprimer.pdf 

Mellissa, G. (2015). The impact of science, technology, engineering & math education on the 
development of a knowledge-based economy in Costa Rica. Published Dissertation, 

http://search.mandumah.com/
http://www.cfses.com/documments/knowledgeeconprimer.pdf


31 

 

University of Southern California. Retrieved 20/12/2018, from: 
https://search.proquest.com/ 

Sabbah, S.; Naser, I. & Awajneh, A. (2016). The teacher’s roles in light of knowledge 
economy from the perspective of the educational supervisors’ in Palestine. Journal of 
Education and Practice, Vol.7, No.26. from www.iiste.org 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iiste.org/

